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SECTOR-22 GANDHINAGAR 

DAILY CURRENT AFFAIRS WITH Q & A- DATE : ��-��-����

1. к�"#�$ к�%&��':)��* +�к�� (�-.�') 

к�%&��'�� -0��� ��12$�  

к$� 345$ 6�7� �'� 8�0+�-��  

� �ૃિષ, MSME અને ��ટ વે�ડસ� (ફ��રયાઓ) 

(1) 9:�; : х�=>*� �'� ?4� ?   

� ખે તૂો માટ� %. ૩ લાખ )ધુીની લોન જો સમયસર  

.કૂવે તો 0યાજમા ં ૩ ટકા રાહત માટ�ની ક�મ ૩૧ 

ઓગટ )ધુી લબંાવાઈ. 

� ખે તૂોને 0યાજમા ં૨ ટકા અને 89ુલ રકમની .કુવણીમા ં

0યાજમા ં૩ ટકા રાહત અપાશે. 

� સરકાર =ારા ૯ ટકાને બદલે 0યાજમા ં ૨ ટકા રાહત 

આપીને ૭ ટકા 0યાB લોન અપાશે. લોન �કસાન C��ડટ 

કાડ� =ારા અપાશે. 

૧૪ ખર�ફ પાક માટ�ના ટ�કાના લEતુમ ભાવમા ં૫૦ ટકાથી 

૮૩ ટકા )ધુીનો વધારો 

 

(2) MSME �'� ?4�?   

� સરકાર� MSMEની નવી પ�રભાષા નK� કર� છે. 

� MSME માટ� %. ૫૦,૦૦૦ કરોડના ંઇNOવટ� રોકાણ ફડંની 

Pહ�રાત 

� આિથQક 8Rુક�લીમા ં ફસાયેલા MSME માટ� %. ૨૦,૦૦૦ 

કરોડની લોન ક�મને મSૂંર� અપાઈ છે Bનાથંી સકંટમા ં

ફસાયેલા ૨ લાખ MSMEને લાભ થશે. 

� MSME માટ� %. ૪,૦૦૦ કરોડTુ ં �ડ��સ એસેટ ફડં મSૂંર 

કરાVુ.ં 

(3) EF.' ��"�+2    

� સરકાર� રWકડ�વાળા અને Yટપાથ પર પાથરણાવંાળાઓ 

માટ� ખાસ લોન યોજના Pહ�ર કર� છે Bનો લાભ 

રWકડ�વાળા, Yટપાથવાળા અને નાની Zુકાનવાળાને 

મળશે.  

� આનાથી ૫૦ લાખ લોકોને લાભ મળશે. ��ટ વે�ડસ�ને %. 

૧૦,૦૦૦ )ધુીની લોન અપાશે. 

� લોન લેનારાએ આ લોન ૧૨ માિસક હ[તામા ં૧ વષ�મા ં

ભરપાઈ કરવાની રહ�શે.  

� સમયસર હ[તા ભરનારના ં ખાતામા ં ૭ ટકા 0યાજ 

સબિસડ� %પે જમા કરાશે. 

� ��ટ વે�ડસ� (શેર� ફ��રયા) પાથરણાવાળા 

� G�) : આ \ો]સાહનથી ૬૬ કરોડ લોકોને ફાયદો થશે 

Bમા ં૫૫ કરોડ લોકો ખેતી ઉપર નભે છે `યાર� ૧૧ કરોડ 

લોકો MSMEમા ં કામ કર� છે `યાર� ૫૦ લાખ Bટલા 

ફ��રયાઓને તેનો લાભ થશે 

2. H�+�� : IJ4K�к ��$��L'�-��$к ��N� х��O4� 42 

�;Q 34�&R х�*� H�+��  

� 8���: દબગં, વો�ટ�ડ, એક થા ટાઈગર રાઉડ� રાઠૌર, 

પાટ�નર, હાઉસYલ-૨, Bવી �ફdમોમા ંસગંીત આ[Vુ ંહe ુ.ં 

� બોલીfડૂની સાgજદ-વાgજદની સગંીતકારની જોડ�મા ં

વાgજદ ખાનની િવદાય  

3. USA : H�T�к��� U�G�+ V��� HW�*�� -0$� &�G 

-�� X :-J4Y�� ZE[�* (�\�Wк &�&*�) 

к��1: `યોh iલોઇડ નામના અjતેની USમા ંપોલીસ =ારા 

હ]યા કરતા અડધા USમા ંlહૃVmુની Nથિત 

� US \8ખુ ડોનાdડ �nપે પ�રવાર સ�હત એક કલાક 

કલાક 0હાઈટ હાઉસના બકંરમા ંિવતાવવો પડoો  

�*2�� ZE[�*�� 
к %]*�� : 

� અમે�રકામા ંઅjતે `યોh iલોયડની હ]યા સામે િવરોધ 

વટંોળ ચરમ પર પહqચી ગયો છે. એક rચનગાર�એ 

સમs અમે�રકાને �હtસાના દાવાનળને હવાલે કર� દ�uુ ં

છે.  
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� ૧૯૬૮મા ં ડો.મા�ટvન dVથુર �કtગની હ]યા થઇ તે પછ� 

પહ�લીવાર અમે�રકામા ંઆટલો આCોશ જોવા મળ� રwો 

છે.  

� અjતે નાગ�રક `યોh iલોયડની પોલીસ =ારા થયેલી 

હ]યા પછ� વીતેલા છ �દવસથી અમે�રકાના ૧૪૦ 

શહ�રોમા ં �હtસક દ�ખાવો અને x ૂટંફાટનો દોર ચાલી રwો 

છે.  

� રમખાણો અને �હtસાને કારણે અમે�રકાના ૪૦ Bટલા ં

શહ�રોમા ં કરફy ુ લાગી દ�વામા ં આ0યો છે. શહ�રોમા ં

આગજની અને x ૂટંની ઘટના બની.  

?4� -*� ^'�� 

� િમિનયાપોrલસની પોલીસ =ારા તા. ૨૬ મી મેના રોજ 

`યોhની ૨૦ ડૉલરની નકલી નોટ =ારા ખર�દ� કરવા 

માટ� છેતરિપtડ�ના ંઆરોપમા ંધરપકડ કરાઈ હતી.  

� આ પહ�લા તેને પોલીસે પકડતી વખતે રતા પર 

દબો|યો હતો. તેના હાથમા ંહાથકડ� પહ�રાવી હતી.  

� ડ�ર�ક ચોિવયન નામના એક પોલીસ અિધકાર�એ ૮ 

િમિનટ )ધુી તેની ગરદન પર પગ 8કૂતા `યોજ } ક~ુ ં

હe ુ ં ક� તેને jાસ લેવામા ં તકલીફ પડ� છે. આ પછ� 

`યોhને હોNપટલ લઈ જવાયો હતો `યા ંતેTુ ંમોત થVુ ં

હe ુ.ં  

� આ ઘટનાનો વી�ડયો વાઈરલ થતા ં લોકો િવફયા� હતા 

અને િવરોધ \દશ�નો કરવા રતા પર ઉતર� આ0યા 

હતા.  

� Vએુસ \8ખુ �nપ એક તબકક� એfુ ં �્િવટ કVુ� હe ુ ં ક� 

અમે x ૂટંારાઓ પર ગોળ� ચલાવતા ખચકા�ુ ં નહ� 

તેમની આ �્િવટ બળતામા ંઘી હોnVુ ં હe ુ ંઅને તોફાનો 

વણયા હતા.  

� `યોhની હ]યાના આરોપી ચોિવયનને અ]યાર� 

અમે�રકાની સૌથી )રુr�ત Bલમાનંી એક ઓક પાક�  

હાઈ�સમા ંરાખવામા ંઆ0યો છે. 

4. ��+�2 ]_��* (94��*� `U�a) 

����K���O4� �� `U��� ��ш : &��cG���ш  

� ��+2��� H[2 : \�ૃિત/�ુદરતી  

� 8)���* ��d$�: મહારા�� અને lજુરાત 

� તા. ૩-૪ Sૂન-૨૦૨૦  

� e�)�: )રુતથી દr�ણ પિ�મ તરફ ૮૫૦ �ક.મી. Zૂર 

અરબ સાગરમા ં�ડપ �ડ\ેશન  

5. к����� ��$�+ : )��*�� к������� ���.g�� US�� 

�����+��� ���-R"hLш� `U�� к�"#�� �i>�.(`��c$)  

� દવાની કંપની- rગrલયાડ, USA  

� �i>�.: સે��લ ��સ ટા�ડડ� કં�ોલ ઓગ}નાઈઝેશન, 

ભારત સરકાર  

6. R"��E' Rk"�$��� H-���G - )��* +�к�� (e0U���) 

�+lY : )��* &� �+�� ��W�� &�m ��&��� PPE Tк' 

+oG�$� ��ш &"$� 

� ભારતTુ ંPPE બPર %. ૧૦ હPર કરોડ )ધુી પહq|V ુ

� કોરોનાને કારણે પીપીઈમા ં સમાવેશ પામતા હ��ડ 

�લો0ઝ, કવરઓલ નામે ઓળખાતો \ેસ ��સ, ફ�સ-િશdડ, 

માક, ગાઉન વગેર� ચીજોની �ડમા�ડ ઉભી થઈ.  

� બે મ�હના પહ�લા ભારતમા ં પીપીઈTુ ં નામ કોઈએ 

સાભં�Vુ ંન હe ુ,ં એટલે તેTુ ંમાક�ટ પણ કોઈ ગણતર�મા ં

ન હe ુ.ં  

� આB એ માક�ટ એવર�ટ Bવી �ચાઈએ પહqચી ગVુ ંછે.  

� ભારત સરકાર� થાપેલી કંપની ઈ�વેટ ઈ��ડયાના 

�કડા \માણ ેબ ેમ�હનામા ંઆ ઈ�ડ��Tુ ંકદ ૫૬ ગ� ુ

વ�Vુ.ં 

� પીપીઈ ઉ]પાદનની મSૂંર� મળ� છે. તેમા ંક�ટલીક નામી 

કંપનીઓ છે, તો ક�ટલીક નવી પણ છે.  

� ભારતમા ં અ]યાર� રોજના ૪.૫ લાખ નગં પીપીઈTુ ં

ઉ]પાદન થાય છે. હવે આ દર� જ તે� જળવાશે તો 

૨૦૨૫ )ધુીમા ં આ માક�ટ ૬૦ અબજ ડૉલરTુ ં થવાની 

સભંાવના છે.  

� 8�
kL'�: આ ઉ�ોગમા ં તે�Tુ ં એક કારણ સરકાર� 

ઝડપથી લીધેલા પગલા ં છે. ક�મ ક� કોરોના શ% થયા 

પછ� આવા ઉ]પાદન એકમો શ% કરવા સરકાર� eરંૂત 

મSુંર� આપી હતી.  

� PPE : પસ�નલ \ોટ��Oટવ ઈNOવપમે�ટ  

� આપ� ુસરકાર� ત�ં અઠવા�ડયામા ંથe ુ ંહોય એ કામ બે 

મ�હને ��ંુુ કર� એfુ ંધી8ુ ંચાલeુ ંહોય છે.  

7. �\�Wк �&�RG e0U��� : 

�+lY-)��* ��W�� &�q� ��&��� +r[� �'� �&�RG 

e0U��к – к�"# +�к�� (e0U���)  

� ���*�: ભારતમા ંઅ]યાર )ધુીમા ં૩૩ કરોડ મોબાઈલTુ ં

ઉ]પાદન : ૩૦૦થી પણ વu ુમોબાઈલ બનાવતા Vિુનટ 

કાય�રત  



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    3 | P a g e  

 

� ભારતમા ંઅ]યાર )ધુીમા ં૩૩ કરોડ મોબાઇલ હ��ડસેટTુ ં

ઉ]પાદન કરવામા ંઆ0Vુ ંછે.  

� ૨૦૧૪મા ંઆ �કડો મા� ૬ કરોડ હતો અને મોબાઇલ 

મે�Vફુ�કચ�રtગના મા� બે જ Vિુનટ હતા.ં  

� ૨૦૧૪ )ધુીમા ંભારતમા ં�ણ અબજ ડોલરના મોબાઇલ 

ફોનTુ ંઉ]પાદન થVુ ંહe ુ ંB ૨૦૧૯મા ંવધીને ૩૦ અબજ 

ડોલર થઇ ગVુ ંહe ુ.ં  

� િવjમા ં સૌથી વu ુ મોબાઈલ ઉ]પાદન કરતી ફ�કટર� 

ભારતમા ંનોઈડા ખાતે કાય�રત : સેમસગં 

8. q" T�� ��ш�; : 1 i>� 

U-�G�� T-G� E��*к : ��u��r�. ��Gк�v  

q" – 1 i>�-1876      H�+�� – 7 T�+�I&�-1958 
 

 

� આB lજુરાતી મ�હલાઓમા ં પહ�લા ં નાતક િવ�ાગૌર� 

નીલકંઠ, અrભને�ી નરગીસ અને ત9ન અP�યા પણ 

ગાધંી�ના રચના]મક કાય�કર અને આઝાદ�ના સૈિનક 

�ીમતી દંડાબેન ચૌધર�નો જ�મ�દવસ.  

� અમદાવાદમા ંજ�મેલા ંિવ�ાબેનના ંલ�ન મા� ૯ વષ�ની 

વયે રમણભાઈ નીલકંઠ સાથે થયા ંહતા.ં  

� તેમTુ ં \ાથિમક અને ઉ|ચ િશ�ણ અમદાવાદમા ં થVુ ં

હe ુ.ં  

� 1901મા ં તેઓ lજુરાત કોલેજમાથંી બહ�ન શારદાબને 

સાથે િવનયન નાતક થયા ં]યાર� તે lજુરાતી સમાજમા ં

ઐિતહાિસક ઘટના બની હતી.  

� િવ�ાબેન મોરલ �ફલોસોફ� અને લોgજક Bવા િવષયો 

સાથે નાતક થયા ંહતા.ં તેમણે નેતાગીર�ની કમાન પણ 

સભંાળ� હતી. 

� 1902મા ં અમદાવાદમા ં �હ�દ� રા���ય મહાસભાTુ ં

અિધવેશન યોPVુ ં]યાર� તેમણે મચં પરથી વદં� માતર8 ્

ગીત ગાVુ ંહe ુ.ં  

� વડોદરામા ં lજુરાતી સા�હ]ય પ�રષદના અિધવેશનમા ં

તેઓ પ�રષદના પહ�લા ંમ�હલા \8ખુ બ�યા ંહતા.ં અને 

અહ� lજુરાત Vિુન. થાપવી જોઈએ તેવો મજ£તૂ ઠરાવ 

થયો હતો.  

� િવ�ાબેને ફોરમ, lહૃદ�િપકા, નાર��ંુજ, ¤ાન)ધુા, ધો ુ ં

ક�શવ કવ}Tુ ં �વનચ�ર� Bવા ં મૌrલક �ુતકો અને 

�હ�Zુતાનમા ં ¥ીઓTુ ં થાન Bfુ ં અTવુાદના �ુતક 

લ¦યા છે.  

� તેમTુ ં 7 �ડસે.1958ના ં રોજ 82 વષ�ની ªમર� અવસાન 

થVુ ંહe ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૧-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તાBતરમા ં ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા 14 ખર�ફ પાક માટ�ના  

ટ�કાના લEુમ ભાવમા ં  ક�ટલા ટકા )ધુીનો વધારો 

કરાયો - �� [� �x 'к� 

2. ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા તાBતર Sૂન 2020મા ં કયા 8¦ુય 

�ણ �ે�ો માટ� િવિવધ \ો]સાહનો Pહ�ર  કયા� છે-  9:�;, 


.
+.
.R. H�� EF.' ��"�+2-y�T�$�g 

3. તાBતરમા ં ક��«ીય ક�rબનેટમા ં એમ.એસ.એમ.ઈ. માટ� 

ક�ટલા કરોડના ં ઇNOવટ� રોકાણ ફડંની Pહ�રાત કરવામા ં

આવી - z.��,��� к��� 

4. ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા આિથQક 8Rુક�લીમા ં ફસાયેલા 

એમ.એસ.એમ.ઈ. એકમો માટ�  ક�ટલી રકમની લોન 

ક�મને મSૂંર� આપી- z.��,��� к��� 

5. ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા ખે તૂો માટ� ક�ટલા લાખ )ધુીની 

રકમની લોન સમયસર .કૂવે તો 0યાજમા ં ક�ટલા ટકા 

રાહત માટ�ની યોજના 31 ઓગટ 2020 )ધુી લબંાવાઈ 

- z. x G�х H�� x% 

6. �કસાન C��ડટ કાડ� =ારા ખે તૂોને સરકાર નવ ટકાને 

બદલે 0યાજમા ંક�ટલા ટકા રાહત આપશે- �% (94G-�%) 

7. ક��« સરકાર ��ટ વે�ડસ�ને ક�ટલી રકમની ખાસ લોન 

આપશે - z.��,��� 

8. સમયસર લોન પરત કરનાર ��ટ વે�ડસ�ના  ખાતામા ં

ક�ટલા ટકા 0યાજ સબસીડ� જમા કરાશે- �% 

9. Sૂન 2020ના  ક��« સરકારના અહ�વાલ \માણે  સમs 

િવjમા ંમોબાઈલ ઉ]પાદનમા ંભારત કયા Cમે છે-  &�m 

10. ભારતમા ં સેમસગં =ારા િવjની સૌથી મોટ� મોબાઈલ 

°ા ંથાપવામા ંઆવી છે – ��R�� (ea� 8��ш) 

11. Sૂન-2020ની Nથિતએ  િવjમા ં PPE �કટ સ[લાયરમા ં 

ભારત કયા Cમે છે - &�m 
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12. PPETુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - U+2�G  8�'�kL'�  

|ZL�U�"' 

13. તાBતરમા ં બોrલfડૂના કયા nVઝુીક ડાયર�Oટર અને 

ગાયકTુ ં  42 વષ} 8ુબંઈ ખાતે Zુઃખદ અવસાન થVુ-ં  

��}q� х�� 

14. બોrલfડૂમા ં  �ફdમ ગીતકાર તર�ક�  વાgજદ ખાન સાથે 

અ�ય કઈ જોડ� ³બૂ \િસm હતી- +�}q�-��}q��� q��. 

15. અમે�રકામા ં મે 2020મા ં કયા એક અjતે નાગ�રકની 

િમિનયાપોrલસની પોલીસ =ારા હ]યા બદલ lહૃ Vmુની 

પ�રNથિત ઉભી થઇ છે - d$�~ �G�R� 

16. મહારા�� અને lજુરાતમા ંતા.3 અને 4 Sૂનના રોજ કVુ ં

વાવાઝો ુ-ંચCવાત YકાVુ ંહe ુ ં- ��+�ૅ 

17. "િનસગ"ૅ વાવાઝોડાTુ ં નામ કયા દ�શ =ારા આપવામા ં

આ0Vુ ંછે - &��cG���ш 

18. "િનસગ"ૅ વાવાઝોડા  કયા સ8«ુમા ંઆકાર પાnVુ ંહe ુ ં- 

H�&� +34# 

19. "િનસગ"ૅનો અથ� જણાવો - 89:�*/94��*� 

20. ભારતમા ં કોરોના વાયરસના દદ¶ઓની સારવાર માટ�  

તાBતરમા ં અમે�રકાની કઈ દવા-ઈ�Bકશનને મSૂંર� 

આપવામા ંઆવી છે - �����+��� 

21. 'ર�મડ�િસિવર' દવા કઈ કંપની =ારા બનાવવામા ંઆવે છે 

- %�%G$��-USA  

22. lજુરાતના \થમ મ�હલા નાતકTુ ંનામ જણાવો - 

��u��r�. ��Gк�v 

23. lજુરાતી સા�હ]ય પ�રષદના પહ�લા ંમ�હલા \8ખુTુ ં

નામ જણાવો – ��u��r�. ��Gк�v 

24. lજુરાતના \થમ મ�હલા નાતક િવ�ાગૌર� નીલકંઠને 

વષ� ૧૯૨૬મા ંr¸ટશ સરકાર તરફથી °ો ઈdકાબ મ�યો 

હતો – ‘‘к�+�� T-"�’’ 

25. lજુરાતી લેrખકા િવ�ાગૌર� નીલકંઠનો જ�મ �દવસ 

જણાવો - 1 i>�-1876 

DATE : ��-��-����

1. ��+�2 ����K�=4 � : (94��*� `U�a)  

����E' gy ��� |��"' : -����F �'� 

� વષ� ૧૮૯૧થી અ]યાર )ધુીમા ં 8ુબંઇમા ં અથવા ન�ક 

ફOત ૩ ચCવાતી તોફાન ઓOટોબર-નવેnબરમા ં �ાટ°ા ં

છે, છેdલ ેવષ� ૨૦૦૯મા ંફ¹ાન વાવાઝો ુ ં�ાટºુ ંહe ુ.ં 

� ર�કોડ�ડ �હ�� \માણે \ીમો�સન િસઝનમા ં મહારા��ના 

દ�રયા �કનારા પર ટકરાના�ંુ બીSુ ં વાવાઝો ુ,ં મે 

૧૯૬૧મા ંપહ�xુ ંવાવાઝો ુ ંઆ0Vુ ંહe ુ ં 

� ચCવાત િનસગ� Sૂન મ�હનામા ંમહારા��ના દ�રયા�કનારા 

સાથે ટકરાના�ંુ ર�કોડ�ડ �હ��Tુ ં પહ�xુ ં સાઇકલોન બની 

રહ�શે 

2. ]�&� '�G e�^�'� : ea��х�� (��х��* �4����)  

к�"#�$ ��2 UT��-� H�� ��q��2 �7� ���*� ��к�.
 

��T�$� к�"y�"+ V��� ea��х���� ]�&� '�GO4� e��'�  

� ઋિષક�શ-ધાર) ુ માગ� પર ચબંા શહ�ર હ�ઠળ ૪૪૦ મીટર 

લાબંી ટનલ બનાવવામા ંઆવી. 

� આ ટનલTુ ં સચંાલન આ ઓOટોબરમા ં શ% કરવામા ં

આવશે.  

� આ ટનલ ઉરાખડંની ચારધામ \ોBOટ યોજના હ�ઠળ 

બોડ�ર રોડ ઓગ}નાઈઝેશન (બીઆરઓ) =ારા બનાવવામા ં

આવી છે. 

� ગગંો�ી, ક�દારનાથ, યમનો�ી અને બ«ીનાથને 

કને�Oટિવટ� )િુવધા આપવા માટ� %. ૧૨,૦૦૦ કરોડનો 

\ોBOટ.  

3. '��� N�� ��� $��' 8�*$�%�*� ��T�$� �G�� 

(`��c$) 

 

� \ધાનમ�ંી નર��« મોદ�એ “મેરા �વન મેરા યોગ’’ 

\િતયોrગતા વી�ડયો ¾લોગ =ારા શ% કર� Bમા ં િવjની 

કોઈ પણ 0યNOત ભાગ લઇ શકશે.  

4. ���F.$ к��Tк�� +���g 8�hL' (��q���.) 

� �મ અને રોજગાર મ�ંાલયે ટ�સીએસ સાથે ભાગીદાર�મા ં

રા���ય કાર�કદ¶ સેવાઓ \ોBOટ હ�ઠળ કાર�કદ¶ �ુશળતા 

\િશ�ણ આપવાની યોજના ઘડ� છે.  

����� H�$�+_� : 
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� B કાર�કદ¶ પરામશ�, જોબ મેrચtગ, 0યવસાિયક 

માગ�દશ�ન, જોબ સચ�, કૌશdય િવકાસ અ¿યાસCમો વગેર� 

માટ� રોજગાર સબંિંધત સેવાઓ \દાન કરશે.  

5. ''E��� )��*:E���*� T����J4ш� gy |k"�$�" ш�'2  

Ty�  

� નેશનલ `યોsા�ફક ચેનલે પીવાના પાણી અને સેિનટ�શન 

મ�ંાલયના સહયોગથી “વ|છ ભારત વ|છતા 

�રવોdVશુન ઓફ ઈ��ડયા’’ નામની એક �ફdમ રSૂ કર� 

છે.  

� હાલમા ં નેટ gજઓ ચેનલ પર �ફdમTુ ં C�િનtગ થVુ ં હe ુ.ં 

આ �ફdમ વ|છ ભારત િમશન sામીણની VટુÀબુ ચનેલ 

પર પણ ઉપલ¾ધ કરાઈ છે.  

� આ �ફdમમા ંઘણા વ|છતા રાજZૂતોએ પોતાના ંમતં0યો 

શેર કયા� છે.  

6. G-� &�vк : )��*�*� eUZE[* �-��� J4
+ 834хO4� 

���8��� ��.�� `�71 (����ш ���*) 

G-� ��ш�; :  

G-� i>[ G-� i>[ к��� �.*� &"J4� ?  

� રિશયાએ VCુ�નના C�િમયામા ં દખલગીર� શ% કયા�ના 

િવરોધમા ંઆ દ�શોએ 2014મા ંG-8 માથંી તેને બહાર કાઢ� 

ના¦ંVુ ંહe ુ.ં ]યાર પછ� આ Sૂથ G-7 તર�ક� ઓળખાe ુ.ં  

G-� 
'G� к� +�* +3 >-�� ��ш : 

� G-7 એ અમે�રકા, r¸ટન, ક�નેડા, Ãાસં, જમ�ની, ઈટાલી 

અને PપાનTુ ંSૂથ છે. 

US 834х FIU H"$ ��ш��� G-��� +��G к��� R��к  

� હાલમા ંજ �nપ G-7મા ંભારત સ�હત રિશયા, ઓ��rલયા 

અને દr�ણ કો�રયાને સામેલ કરવાની ઈ|છા 0યOત કર� 

હતી. 

� G-7ના િવતરણની વાત કરતા �nપ 10 થી 12 Sૂને 

થનારા G-7 સમેંલનની બઠેક સ[ટ�nબર )ધુી ટાળ� દ�ધી 

હતી . 

7. UN : +G�*� +��a�� H-���G 

к����� -���. ��]� ��W�� +�|&� _�|-�4G��� 

���U�7 �����  

� શકંાપદ ઇમેલની સ¦ંયામા ં૬૦૦ ટકાનો વધારો નqધાયો 

UN�� ` ��� ]�*�1� :  

� \]યેક ૩૯ સેક�ડ� સાઈબર Äમુલો થાય છે. 

� UNની સલામતી સિમિતની એક અનૌપચા�રક બેઠકમા ં

ઈÆમી નાકાિમ])એુ ક~ુ ં ક� કોરોના વાઈરસની 

મહામાર�ના કારણે િવjમા ં ટ�Oનોલો�કલ સશંોધનોમા ં

વધારો થયો છે અને ઓનલાઈન જોડાણો પણ વ�યા છે.  

� આ બધાની સાથે rચtતાની બાબત એ પણ છે ક�, આરો�ય 

સંથાઓ અને મે�ડકલ સશંોધનોની )િુવધા ધરાવતા 

સંથાનો પરના સાયબર Äમુલામા ંવધારો થયો છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૨-૦૬-૨૦૨૦) 

1. િનસગ� વાવાઝોડા પહ�લા ંછેdલે °ા વષ�મા ંકV ુવાવાઝો ુ ં

�ાટºુ ંહe ુ ં- 2009�� y��� 

2. વત�માન ક��«ીય માગ� પ�રવહન અને રાજમાગ� મ�ંીTુ ં

નામ જણાવો - ���*� ��к�. 

3. ક��«ીય માગ� પ�રવહન મ�ંી નીિતન ગડકર�એ 

ઉરાખડંમા ંકઈ ટનલTુ ંઉÇાટન કVુ� હe ુ- ]�&� 

4. ઉતરાખડંમા ંનવી બનેલી ચબંા ટનલ કઈ યોજના હ�ઠળ 

બનાવવામા ંઆવી છે- ]���� 8�hL' $�q�� 

5. ઉતરાખડંની ચબંા ટનલ કોના =ારા બનાવવામા ંઆવી છે 

- &��2� ��� g�Q��RK�ш� (&�`�g) 

6. ચબંા ટનલ ગગંો�ી, ક�દારનાથ, ય8નુો�ી અને 

બ«ીનાથને કને�Oટિવટ� )િુવધા આપવા માટ� ક�ટલા 

%િપયાનો \ોBOટ છે - z. 12,000 к���  

7. ઋિષક�શ-ધાર) ુમાગ� પર ચબંા શહ�ર હ�ઠળ ક�ટલા મીટર 

લાબંી ટનલ બનાવવામા ંઆવી છે - 440 

8. Sૂન-૨૦૨૦મા ં કોના =ારા “મેરા �વન મેરા યોગ’’ 

\િતયોrગતા વી�ડયો ¾લોગ =ારા શ% કરાયો છે - 

8����7� ���"# ��. 

9. Sૂન-૨૦૨૦મા ં કયા મ�ંાલય =ારા ટ�સીએસ સાથે 

ભાગીદાર�મા ં કાર�કદ¶ �ુશળતા \િશ�ણ આપવાની 

યોજના ઘડ� - � H�� ��q��� �7�G$ 

10. ક��«ીય �મ અને રોજગાર મ�ંાલય =ારા કયા \ોBOટ 

હ�ઠળ કાર�કદ¶ �ુશળતા \િશ�ણ આપવાની યોજના ઘડ� 

- ���F.$ к��Tк�� +���g 8�hL'  

11. Sૂન-૨૦૨૦મા ંકઈ ચેનલ ેપીવાના પાણી અને સેિનટ�શન 

મ�ંાલયના સહયોગથી એક શોટ� �ફdમ બનાવી - ��ш�G 

d$���Tyк 

12. નેશનલ `યોsા�ફક ચેનલે પીવાના પાણી અને સેિનટ�શન 

મ�ંાલયના સહયોગથી કઈ શોટ� �ફdમ રSૂ કર� -  

''E��� )��* : E���*� T����J4ш� gy |k"�$�" 
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13. કયા દ�શ =ારા VCુ�નના C�િમયામા ંદખલગીર� શ% કયા�ના 

િવરોધમા ં G 8 દ�શોએ 2014મા ં G 8માથંી તેને બહાર 

કાઢ� ના¦ંVુ ંહe ુ ં– ��ш$� 

14. G 7 સ8હૂના દ�શના નામ જણાવો - H�T�к�, %�'�, 

к�����, ���+, q2��, R'�G� H�� mU�� 

15. Sૂન-૨૦૨૦મા ં કોના અહ�વાલમા ં કોરોના મહામાર� વ|ચ ે

સાઇબર Cાઇમમા ં વધારો થયો હોવાTુ ં જણાવાV ુ છે - 

UN�� +G�*� +��a H-���G 

16. Sૂન-૨૦૨૦ UNના સલામતી સિમિના અહ�વાલ 8જુબ 

િવjમા ંશકંાપદ ઇમેલની સ¦ંયામા ંક�ટલા ટકાનો વધારો 

નqધાયો છે – 600  

DATE : �x-��-����

1. к�"#�$ к�%&��' : )��* +�к��  

к�%&��'�� -0��� ��12$� : 

(1) х�=>*� �'� ‘�� ��ш� �� �к�'’ �'� к�$�� ^��ш�  

� ખે તૂ દ�શમા ં `યા ં વu ુ ભાવ મળતા હોય ]યા ં પોતાની 

મર� 8જુબ પોતાની ઉપજ વેચી શકશે.  

� દ�શને વન નેશન વન માક�ટની �દશા લઇ જવાશે. તેને 

માટ� કાયદો બનશે. 

-�� 4 :  

� ખે તૂોને તેમની ઊપજની વu ુ �કtમત મળે તે માટ� 

િનકાસકતા�, \ોસેસર અને અ�ય પદાથÉના ઉ]પાદકોને 

પણ પારપ�રક સમSૂતીથી ખેતપેદાશો વેચવાની મSૂંર� 

આપવામા ંઆવી છે.  

� આ િનણ�યને પગલે ખે તૂો હવે એsીગેટસ�, મોટા �રટ�લસ�, 

\ોસેસસ� અને િનકાસકતા�ને પોતાનો માલ વેચી શકશે તેને 

પગલે સ[લાય ચઇેન રચાશે.ભારતમા ં પહ�લીવાર આવો 

િનણ�ય લેવામા ંઆ0યો છે.  

(2) )��* ��к�1к*�2g �'� HO49>� ��ш &�� шкш�  

� વાrણ`ય અને ઉ�ોગજગત માટ� મહL]વનો િનણ�ય  

� તમામ મ�ંાલયમા ં \ોBOટ ડ�વલપમે�ટ સેલની રચના 

થશે.  

y�$�� :  

� તેને પગલે ભારત રોકાણકતા�ઓ માટ� આકષ�ક અને 

અT�ુળૂ દ�શ બની જશે. 

� િવદ�શી કંપનીઓને ભારત લાવવા અને રોકાણોને 

આકષ�વા સરકાર� એnપાવડ� Ëપૂને મSૂંર� પણ આપી 

દ�ધી છે. 

(3) к�Gк�*� U�'2O 4� �� �$��8+�� 34х�N U�'2  : 

� વડા\ધાન નર��« મોદ�એ ૧૧ P�Vઆુર�એ કોલકાતા 

પોટ�T ુ ંનામ Rયામા\સાદ 8ખુર� પોટ� રાખવાની Pહ�રાત 

કર� હતી. ક�rબનેટ� તે િનણ�યને મSૂંર� આપી દ�ધી છે.  

 

(4) y��2к��U$� U�]�� �]�� [ш� : 

�   >�к�:ફામા�કોિપયા કિમશનર હોિમયોપથી અને ભારતીય 

ઔષધો પર કામ કરશે. આVષુની બ ેલબેને મh કરાશે. 

2. `0��)2� )��* : к�"# +�к�� (��� e0U���)  

��12$ - 53 N�� �6к ����� e0U����� )��* 

`0��)2� &�ш� 

� ભારતે પ૩ દવાઓના ઉ]પાદન Íગે આ]મિનભ�ર 

બનવાની યોજના બનાવી છે.  

� ક��« સરકાર� તે માટ� \ોડOશન rલtOડ ઈ�સે��ટવ ક�મ 

(PLI)ને મSૂંર કર� છે.  

� -�G�� ZE[�*: અ]યાર� એવી મોટા ભાગની દવા માટ� 

એપીઆઈ ક� અ�ય ત]વ ચીનથી આયાત થતા હતા.  

� હવે આ યોજના હ�ઠળ આ]મિનભ�ર થવાTુ ંલÏય છે, Bને 

કારણે ચીનને મોટો iટકો પડશે.  

-�� 4 : 

� આ ક�મ હ�ઠળ ભારતમા ં વદ�શી તર� આ દવાઓના 

મહ]વ�ણૂ� �ગ ઇ�ટરમી�ડએટ અને એ�Oટવ ફમા�V�ુટકdસ 

ઇ�ટ��ડએસના ઉ]પાદનને \ો]સાહન આપવા માટ� ઉ]પાદન 

આધા�રત \ો]સાહન આપશે.  

� આ યોજના બી� Sૂનથી આગામી ૪ મ�હના )ધુી ચાx ુ

રહ�શે, B હ�ઠળ રોકાણકારો એવા કોઈ પણ પ૩ �ગ 

ઈ�ટરમી�ડયેટર� અને જÐથાબધં દવાના ઉ]પાદન માટ� 

નવા કારખાના થાિપત કરવાની દરખાત કર� શકશે.  

� હાલમા ંઆ દવાઓ મોટા ભાગે ચીનથી આયાત કરવી પડ� 

છે.  

8��Lш� %G¡к� R"+�k"'� Eк.($�q��)?4� ��? 

� આ યોજના હ�ઠળ દવા ઉ]પાદકોને પહ�લા ચાર વષ� )ધુી 

સરકાર વષ} વેચાણ વધારાના ૨૦ ટકા �હસો \ો]સાહન 

તર�ક� આપશે. એ બાદ પાચં અને છÑા વષ�મા ં એ 

\ો]સાહન Cમશ : ઘટાડ�ને ૧૫ અને ૫ ટકા કરાશે.  
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� ક�િમકલી િસ�વેિસસથી થતા ઉ]પાદનો પર પાચં વષ� )ધુી 

વેચાણ વધારાના ૧૦ ટકા �હરસા Bટxુ ં \ો]સાહન 

અપાશે.  

� સરકાર આ ર�તે \ો]સાહન આપવા માટ� લગભગ ૬૯૪૦ 

કરોડ %િપયા ખચ� કરશે. 

 

3. '��+�2' : ����K�=4 � �&¢� U�*� ��-* (94��*� `U�*)  

q�� eU� `��: 

� મહારા��મા ં છ�પિત િશવા�ના રાયગઢ gજdલાના 

અલીબાગ ન�ક તા. ૩ Sૂનના રોજ બપોર� ૧૨.૩૦ કલાક� 

વાવાઝો ુ ંજમીન સાથે ટકરાVુ ં

� પવનની ઝડપ \િત કલાક ૧૪૦ �કલોમીટર 

� િનસગ� વાવાઝોડાની lજુરાત અને કણા�ટકને ન�હવત 

અસર 

4. T�� ��ш�; : x i>�  : 

(�) ��W +�$кG T��+ 

8���) :  

� ૨૦૧૮મા ં સVંOુત રા�� =ારા િવj સાયકલ �દનની 

શ%આત કરવામા ંઆવી હતી 

� �;2-2020 [�: "ENJOY THE WORLD FROM THE 

SEAT OF YOUR BIKE" 

ш��к: 

� સાઈકલની શોધ મેકિમલને (કોટલે�ડ) 1840મા ં કર� 

હતી. 

� બાઇિસકલ ( ટાયર, હવા) ૧૮૮૮  

� B.બી.ડનલોપ કોટલે�ડ 

H"$ ���* : 

� ઇ.સ. ૧૮૧૭મા ંકાલ� વોન ડ��રસ નામના જમ�ન િવ¤ાનીએ 

મા� બે પૈડાTં ુ ંવાહન બના0Vુ ં તેમા ં પેડલ નહોતા પરંe ુ

સવાર� કર�ને પગ વડ� જમીનને ધKો માર� ચલાવાe ુ.ં 

આ િવjની \થમ સાઈકલ હતી.  

� ઇ.સ. ૧૮૪૦મા ં કોટલે�ડના કક�પે��ક મેકિમલન નામના 

કાર�ગર� સાઈકલના પૈડા વ|ચે ધર� સાથે પેડલ બના0યા. 

તેના પેડલ આગળના 0હ�લની વ|ચે હતા અને તે 0હ�લ 

³બૂ જ મો�ંુ હe ુ.ં આ સાઈકલને 'વેલોસીપેડ' કહ�તા. 

� ઇ.સ. ૧૮૭૯મા ં હ�નર� લોસન નામના કાર�ગર� વ|ચે 

પેડલ અને ચેઈનવાળ� સાઈકલ બનાવી. આ સાઈકલને 

સેફટ� બાઈિસકલ કહ�તા. 

� ઇ.સ. ૧૮૮૮મા ં જોહન ડનલોપ નામના િવ¤ાનીએ 

રબરના ટાયરની શોધ કર� ]યા ં )ધુી સાઈકલના પૈડા 

લાકડા ક� લોખડંના બનતા. 

� ઈ.સ. ૧૯૦૩મા ં 'ધ �ુર ડ� Ãા�સ' નામની શ% થયેલી 

સાઈકલ  ર�સ િવjભરમા ંPણીતી છે. 

� વષ�-૧૯૫૦ના સમયગાળા પછ� સાઈકલને વાહન 

ગણવામા ં આવe ુ હe ુ અને સાઈકલ ચલાવવા માટ� 

લાયસ�સ લેf ુપડe ુહe ુ 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૩-૦૬-૨૦૨૦) 

1. િવદ�શી કંપનીઓને ભારત લાવવા અને રોકાણોને 

આકષ�વા ક��« સરકાર =ારા કયા Ëપૂને મSૂંર� આપી - 


IU���2 £4U 

2. દ�શમા ં°ા ંબદંરTુ ંનામ Rયામા\સાદ 8ખુર� અપાVુ ં - 

к�Gк�*� 

3. વડા\ધાન નર��« મોદ�એ કયાર� કોલકાતા પોટ�T ુ ં નામ 

Rયામા\સાદ 8ખુર� પોટ� રાખવાની Pહ�રાત કર� હતી - 

11 m"J4̀ �.-2020  

4. ક��«ીય ક�rબનેટ� ફામા�કોિપયા કિમશનની રચનાનો િનણ�ય 

લીધો B Íતગ�ત આVષુની કઈ બે લેબને મh કરાશે - 

-��$�U[� H�� )��*�$ ¤;� 

5. ભારત ક�ટલી �વનર�ક દવાઓના ઉ]પાદન Íગ ે

આ]મિનભ�ર બનવાની યોજના બનાવી - U3  

6. PLITુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - 8��Lш� %G¡L� R"+�k"'� 

Eк. 

7.  ક��« સરકાર� �વનર�ક દવાઓના ઉ]પાદન Íગ ે

આ]મિનભ�ર બનાવવા માટ� કઈ ક�મને મSૂંર કર�  - 

8��Lш� %G¡L� R"+�k"'� Eк.  

8. \ોડOશન િસtકડ ઈ�સે��ટવ ક�મ યોજના હ�ઠળ દવા 

ઉ]પાદકોને પહ�લા ચાર વષ� )ધુી સરકાર વષ} વેચાણ 

વધારાના ક�ટલા ટકા �હસો \ો]સાહન તર�ક� આપશે – 

20 
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9. \ોડOશન િસtકડ ઈ�સે��ટવ ક�મ યોજના હ�ઠળ દવા 

ઉ]પાદકોને પહ�લા ચાર વષ� )ધુી સરકાર વષ} વેચાણ 

વધારાના ૨૦ ટકા �હસો \ો]સાહન તર�ક� આપશે એ બાદ 

પાચં અને છÑા વષ�મા ં એ \ો]સાહન Cમશ: ઘટાડ�ને 

ક�ટલા ટકા કરાશે – _ш 15 H�� 5   

10. ક��« સરકાર ક�િમકલી િસ�વેિસસથી થતા ઉ]પાદનો પર 

પાચં વષ� )ધુી વેચાણ વધારાના ૧૦ ટકા �હસા Bટxુ ં

એટલે ક� લગભગ ક�ટલા %િપયા ખચ� કરશે - 6940 к��� 

11. તા. ૩� Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા કયા 

મહ]વના િનણ�યો કરાયા – х�=>*� �'� �� ��ш� �� 

�к�' �'� к�$�� ^��ш�, х�=>* U�*��� ¥Uq ��ш�� 

�� 0$�� ��]� шкш�, *� �7�G$�� 8�hL' 

���GU�"' +�G�� �]�� [ш�, к�Gк�*� U�'2O 4� �� 

ш$��8+�� 34х�N U�'2  �х�ш�, y�¦к��U$� U�]�� 

�]�� [ш� 

12. િનસગ� વાવાઝો ુ મહારા��ના કયા થળે ટકરાVુ ં હe ુ – 

HG�&�� (��$�§ }q�G�)  

13. િનસગ� વાવાઝો ુ ં જમીનને ટકરાVુ ં ]યાર� પવનની ઝડપ 

\િત કલાક ક�ટલી હતી - 140 TкG��'� 

14. િનસગ� વાવાઝોડાની કયા બે રા`યો પર ન�હવત અસર 

થઈ - lqુ��* H�� к1�2'к 

15. િવj સાઈકલ �દવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવે છે - x i>� 

16. િવj સાઈકલ �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - "ENJOY 

THE WORLD FROM THE SEAT OF YOUR BIKE" 

17. સVંOુત રા�� =ારા િવj સાઈકલ �દવસ મનાવવાની 

શ%આત કયાર� કરવામા ંઆવી – �;2-2018 

18. સાઈકલની શોધ કોણે અને કયાર� કર� હતી - �к�G�� 

(Eк�'G�"�) *[� �;2-1840  

19. કયા વષ�મા ં'ધ �ુર ડ� Ãા�સ' નામની શ% થયેલી સાઈકલ 

ર�સ િવjભરમા ંPણીતી બની – �;2-1903 
 

 

DATE : �³-��-����

1. )��*-gEF�%G$� +&��� (����ш ���*)  

���8��� ���"# ��. H�� gEF�%G$��� ���8��� Eк´' 

�T�+� ��]� 8[��� ��J42HG +�'-2020 $�m| 

)��* H�� gEF�%G$� ��]� к��$�G� к��� H�� m-���*� 

1. ઇ�ડો-પેિસ�ફક �રgજયનમા ં મે�રટાઇમ સહકાર માટ� 

Pહ�રાત 

2. સાયબર અને સાયબર �C�ટકલ ટ�Oનોલો�મા ંસહકાર માટ� 

કરાર 

3. ખિનજ અને 0Vહૂા]મક ખિનજોના સેOટરમા ં સહકાર માટ� 

એમઓV ુ

4. nV|ુVઅુલ લોgજ�ટક સપોટ� કરાર 

5. �ડફ��સ સાય�સ અને ટ�Oનોલો�મા ંસહકાર માટ� એમઓV ુ

6. Pહ�ર વહ�વટ અને શાસક�ય )ધુારામા ં સહકાર માટ� 

એમઓV ુ

7. વોક�શનલ એ`Vકુ�શન અને ��િનગમા ં સહકાર માટ� 

એમઓV ુ

8. વોટર �રસÉિસસઝ મેનેજમે�ટ માટ� એમઓV ુ 

IJ4�J4HG G�}qkE'к +U�'2  к��� 

1. સરં�ણ સબંધંો મજ£તૂ બનાવવા માટ� િમrલટર� બેઝ પર 

એકબીPના લRકર� જહાજો અને િવમાનોને Ýધણની 

)િુવધા, મરામત અને અ�ય સ[લાયની )િુવધા 

2. બનેં દ�શ વ|ચ ે લRકર� કવાયતો વધારાશે, બનેં દ�શ 

સામેના )રુ�ા પડકારોને પહqચી વળવા નવી પmિતઓ 

િવકસાવાશે 

3. nV|ુVઅુલ લોgજ�ટક સપોટ� =ારા સરં�ણ કવાયતો =ારા 

િમrલટર� ઇ�ટર-ઓપર�rબrલટ� વધારવા સહમતી 

-�� 4 H�� �\�Wк H+�� : 

� ભારતીય ઉપખડં અને ઇ�ડો-પેિસ�ફક �રgજયનમા ંચીનના 

વધી રહ�લા \ભાવને અટકાવવા ભારત અને 

ઓ��rલયાએ એકબીPના િમrલટર� બેઝનો ઉપયોગ 

કરવા Íગેના અ]યતં મહ]]વના કરાર પર હતા�ર કયા� 

હતા.ં  

� ઇ�ડો-પેિસ�ફક �રgજયનમા ં વu ુ િમrલટર� સહકાર અને 

કવાયતોનો આ કરાર =ારા માગ� મોકળો થશે. આ કરારને 

પગલ ેભારત અને ઓ��rલયા એકબીPના િમrલટર� બેઝ 

ખાતે િમrલટર� જહાજો અને Vmુિવમાનોને Ýધણ લેવાની 

અને મે�ટ�ન�સ કરવાની )િુવધા આપશે. 



����к���� 
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2. �R� |� |k"�$� : )��*�� ��� *�q+ G��$к 

������ ��к+���� 
q"+� V��� �i>�. (+��61)  

� તેજસ લડાયક િવમાનને આઇએનએસ િવCમા�દ]ય પર 

લે��ડÞગ કરાવવામા ં સફળતા મ�યા પછ� એરોનો�ટકલ 

ડ�વલપમે�ટ એજ�સી =ારા હવે બે એß�જન ધરાવeુ ં મેડ-

ઇન- ઇ��ડયા લડાયક િવમાન િવકસાવવા પણ લીલી ઝડં� 

આપી દ�વામા ંઆવી છે. 

3. `0��)2� X4q��* : z.14022 к���O4� `�[µк U�к�q 

(`�[µк)  

 

� -�� 4 : કોરોના મહામાર� બાદ lજુરાતના અથ�ત�ંને �નુઃ 

ધબકeુ ંકરવા માટ�  

+�L'� 34q& U�к�q H�� �к : 

14,022.26 к����� `0��)2� U�к�qO4� ��-����G�к� : 

� \ોપટ¶ ટ��,વીજ બીલ અને વાહન કરમા ં માફ� અને 

રાહતો ૨૩૦૦ કરોડ 

� ઉઘોગ 0યવસાય માટ� \ો]સાહક સબસીડ� ૩૦૩૮ કરોડ 

� lજુરાત ઔધોrગક વસાહતોમા ં ઉધોગોને આિથQક 

\ો]સાહન ૪૫૮.૫૯ કરોડ 

� હાઉસ�ગ સેOટરમા ંસબસીડ� સહાય ૧૦૦૦ કરોડ 

� �ૃિષ,પ�પુાલન અને મ]યયો�યોગ ૧૧૯૦ કરોડ 

� વરોજગાર – ૫૨૫ કરોડ  

� �િમક કdયાણ – ૪૬૬ કરોડ 

� અ�ય રાહતો ૫૦૪૪.૬૭ કરોડ 

9:�;, U?4U�G� H�� 0E$�u�� �'� z.1,190 к��� : 

 

� ખે તૂોને ��ુય ટકાથી પાક િધરાણ મળશે. ૨૪ લાખ 

ખે તૂોને ૪૨૦ કરોડ 

� \ા�ૃિતક ખેતી માટ� ખે તૂને દર મ�હને ૯૦૦ લેખે મળશે. 

૬૫૫૭૪ ખે તૂોને ૬૬.૫૦ કરોડ 

� નાના ગોડાઉનો બનાવવા માટ� દર�ક ખે તૂને ૩૦ હPર 

:૧.૨ લાખ ખે તૂોને ૩૫૦ કરોડ 

� ખેતપેદાશોના ંર�ણ માટ� ગોડાઉનો બનાવવા ૧૦૦ કરોડ 

� મ]યો�ોગ માટ� �ફિશtગ નેટ, બોટ, મ]ય બીજ વગેર� 

Bવી સામsી ખર�દવા ૧ લાખ માછ�મારોને ૨૦૦ કરોડ 

� રા`યના ૨૪ લાખ ખે તૂોને અપાતા પાક િધરાણના 

ર�પેમે�ટની 8દૂત પાચં મ�હના વધાર� આપી છે. Bના 

માટ� ૪૧૦ કરોડની ફાળવણી 

� દ�શી ગાય આધાર�ત ખેતી માટ� ખે તૂને દર મ�હને ગાય 

�દઠ %.૯૦૦ લેખે વાિષQક %.૧૦,૮૦૦ સહાય અપાશે. 

� ખે તૂોને હળવા ભારવાહક વાહનની ખર�દ� માટ� %.૫૦થી 

૭૫ હPરની સહાય માટ� ૫૦ કરોડ ફાળ0યા ં

� �ુદરતી આફતો સમયે ખતેેદાશોના ર�ણ માટ� બPર 

સિમિતઓને ૫૦૦૦ મે��ક ટન )ધુીની �મતા વાળા 

ગોડાઉન બનાવવા %.૧૦૦ કરોડ ફળવાશે. 

� મ]ય ઉ�ોગ માટ� %.૨૦૦ કરોડની સહાય કરાશે. 

GIDC�� e������ &�к. G-�1� �'� �� '�R +�'G�"' 

$�q�� `�ш� : 

 

� GIDCના ઉધોગો માટ� પણ ૪૫૮.૫૯ કરોડTુ ંપેકજ Pહ�ર 

કરાVુ ંછે.  

� અહ�ના ઉધોગોના બાક� લેહ�ણા માટ� વન ટાઈમ 

સેટલમે�ટ યોજના અમલમા આવશે.  
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� Bમા મોડ� .કૂવણીના ં 0યાજની રકમમા ૫૦ ટકા માફ� 

તથા 0યાજની રકમ ૧૦૦ ટકા  માફ� અપાશે.Bમા �ુલ 

૧૩૩ કરોડની સહાય મળશે. 

� તેમજ ચાx ુ વષ} વણવપરાયેલા [લોટ પાસેથી કોઈપણ 

દંડ લેવાશે નહ�. આમા ૬૦ કરોડની રાહત મળશે.  

� તેમજ [લોટોની ફાળવણીના હ[તાની રકમ .કૂવવા માટ� 

છ મ�હના વu ુ અપાશે. િવલrંબત .કૂવણીના ં 0યાજમા ં

પણ રાહત અપાશે.  

� આ જ ર�તે અ�ય áટછાટો અપાશે.  ચાx ુનાણાક�ય વષ� 

માટ�ની GIDC ના [લોટોની ફાળવણીની �કtમતની સમી�ા 

થrગત કરાશે.  

� આ િનણ�યથી ૭૨૭ નવા સાહિસકોને સતા ભાવથી 

જમીન મળશે. Bનાથંી ૩૯ કરોડની સહાય મળશે. 

� નવા ઉધોગોને ફાળવણી દર આધાર�ત િવિવધ ફ� તથા 

ચાજâસમા ં ૨૧.૪૫ કરોડની રાહત અપાશે, Bનો ૨૭૦૦ 

ઉધોગોને લાભ મળશે.  

� ઉપરાતં સાહિસકોને \ો]સાહન આપવા જમીનની �કtમતની 

.કૂવણીમા ંિ�માિસક હ[તાની áટ અપાશે. િનગમ દવારા 

0યાજ દરને ૧૨ ટકાથી ઘટાડ�ને ૧૦ ટકાનો કરશે.  

� ઉધોગોને પાણીના વપરાશના બીલના .કૂવણા માટ� ૧૫ 

�દવસનો સમય અપાશે.  

� પાણીના બીલ પરના 0યાજ અને દંડ માફ કરાશે. 

GIDCના ઉધોગો માટ� બી� અનેક \કારની સહાયની 

તેમજ áટછાટોની Pહ�રાત કરાઈ છે. 

��.& UT�����$ +-�$ �'� 4,825 к��� : 

� ગર�બ �ુ�ંુબોને મફત અનાજ તથા તેના બãક ખાતામા ં૧ 

હPરTુ ં.કુવ�ુ ં 

� તેમજ સહાય પે�શન, �દ0યાગં પે�શન, િવધવા સહાય 

પે�શનTુ ં આગોત�ુ .કુવ�ુ ં સ�હતની રાહત માટ� 

૪૩૭૫.૬૮ કરોડ 

� વાિષQક ૧૨ �કલો eવેુર દાળTુ ં રાહત દર� િવતરણ: ૬૨ 

લાખ �ુ�ંુબો માટ� ૩૦૦ કરોડ 

� સોિશયલ �ડટN�સÞગના િનયમોના પાલન માટ� એસ.ટ�.ની 

૧૨ કરોડ  

� મોરબી અને )રુ��«નગરના િસરાિમક ટાઇdસ ઉ�ોગ માટ� 

\ા�ૃિતક ગેસમા ંરાહત : ૧૨૫૦ ઉ�ોગને ૩૦ કરોડ 

T-G�-���� ��U��.g�� E���q���. �'� к�'G� +-�$ : 

� નાના વેપાર�ઓ, મ�યમવગ�ના લોકો, કાર�ગરો તથા 

�િમકોને ૧ લાખથી લઈને ૨.૫૦ લાખ )ધુીT ુ સહકાર� 

બે�કો-C�ડ�ટ સોસાયટ�ઓ િધરાણ આપશે. ૩ લાખ લોકો 

માટ� ૩૦૦ કરોડ 

� મ�હલાઓને વરાજગાર� માટ� ��ુય ટકાએ ૧ લાખની 

લોન મળ� રહ� તે માટ� 0યાજ સહાય. ૧૦ લાખ બહ�નો 

માટ� ૨૦૦ કરોડ 

� વરાજગાર� માટ� જ માનવ ગર�મા ં યોજનાની ક�ટTુ ં

િવતરણ થશે. ૩૨ હPરથી વu ુલોકો માટ� ૧૧.૧૧ કરોડ 

eu��� �'� 3038 к����� +&�+�. : 

 
� ઉ�ોગોને ક�પીટલ અને 0યાજ સબસીડ� : %િપયા ૭૬૮ 

કરોડ 

� ટ�Oસટાઈલ ઉ�ોગોને ક�પીટલ અને 0યાજ સબસીડ� : ૪૫૦ 

કરોડ 

� મેગા ઈ�ડ��ઝને પણ ક�પીટલ અને 0યાજ સબસીડ� : 

૧૫૦ કરોડ 

� ઉધોગ સાહિસકોને બાજપેયી બે�ક�બલ યોજનામંા ંસબસીડ� 

: ૧૯૦ કરોડ 

� સોલર %ફ ટોપ યોજના : ૧૯૦ કરોડ 

� Yડ \સેસ�ગ એકમોને ક�પીટલ અને 0યાજ સબસીડ�ઃ ૯૦ 

કરોડ 

� ૩૨૦૦થી વu ુ વેપાર�ઓને ૧૨૦૦ કરોડTુ ં પડતર વેટ 

અને GST ર�ફડં પણ .કૂવી 

��'-GST -�v� к��� ��-* : 

� ૧૦ કરોડથી ઓä ટન�ઓવર ધરાવતા વેપાર�ઓને 

આકારણીના ંસદંભ�મા ંઅપાયેલી નો�ટસો પાછ� ખãચાશે 

� વેટ સમાધાન યોજના હ�ઠળ Bમણે \થમ હ[તો ભયÉ છે 

તેઓને �ણ મ�હનાની 8દુ અપાશે. 

� વેટ-અ�ય કાયદા હ�ઠળની �રૂ� થતી મયા�દાઓ,મનાઈ 

Äકુમને લબંાવાશે. 
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`T���+� -G��.���� *[� ��к��� к�'G� +-�$ : 

 

� B આ�દવાસીઓને વતનમા ં પોતાTુ ં ઘર નથી તેઓને 

પા�ંુ ઘર બનાવવા ૩૫ હPરની સહાય અપાશેઃ ૧ લાખ 

લોકો માટ� ૩૫૦ કરોડ 

� અમદાવાદ,)રુત,વડોદરા તથા રાજકોટના �િમકોને 

8સુાફર� ખચ�મા ં સહાય મળશે : ૧.૨૦ લાખ લોકો માટ� 

૫૦ કરોડ 

� લાર�વાળાના શાકભા�-ફળ બગડ� ન Pય તે માટ� મોટ� 

સાઈઝની છ�ી અપાશે : ૧ લાખ લોકો માટ� ૧૦ કરોડ 

� બાધંકામ �િમકોના પ]ની તથા બ ે બાળકો )ધુી \)િુત 

પેટ� ૨૭૫૦૦ની સહાય : ૨૫૦૦ મ�હલાઓ માટ� ૬ કરોડ 

� ��.&-·$ UT����� �'� z.5,044.67 к��� х]�2ш�  

� મફત અનાજ, ગર�બ �ુ�ંુબોના બãક ખાતામા ંડ�.બી.ટ�.થી 

%.૧૦૦૦Tુ ં.કુવ�ુ,ં આ રાહત માટ� %.૪,૩૭૪.૬૭ કરોડની 

ફાળવણી.  

� \ોટ�નVOુત આહર મળ� રહ� તે માટ� Pહ�ર િવતરણ 

0યવથા હ�ઠલ લાભાથâદ�ઠ વાિષQક ૧૨ �ક.sા. 

eવેુરદાળTુ ં િવતરણ કરવા 8¦ુયમ�ંી રાહત િનધીમાથંી 

આરો�ય િવભાગને %.૧૦૦ કરોડ ફાળ0યા.ં  

� મોરબી અને )રુ��«નગરના િસરાિમક ટાઈdસ ઉ�ોગમા ં

થતા ગેસના ઉપયોગમા ં Sૂન માસ માટ� રાહત આવા %. 

૩૦ કરોડની ફાળવણી કરાશે.  

� અલગં શીપ યોડ�મા ંવાિષQક લીઝ રકમમા ંચાx ુવષ} ૩૦ 

ટકાની માફ� અપાશે. Bનાથી %.૨૦ કરોડનો લાભ થશે. 

ST ����� U1 z.120 к����� +-�$ : 

� કોરોનાના કારણે રા`યની Pહ�ર પ�રવહન સેવાને ગભંીર 

આિથQક અસર થઈ છે.  

� લોકડાઉનના િનય�ંણો પછ� સોિશયલ ડ�ટN�સÞગTુ ં

પાલન કર� Pહ�ર સેવા આપવાની થાય છે.  

� Bથી એસટ� િનગમ પર વu ુભારણ ના પડ� તેના માટ� 

%.૧૨૦ કરોડની સહાય  

к$� ����[¸�� к�'G� �к�� +-�$ : 

� નાના વેપાર�ઓ, ઓ�ફસો, હોટ�લો, ર�ટોર�ટ�ને વાિષQક 

\ોપટ¶ ટ�Oસમા ૨૦ ટકા રાહત : ૬૦૦ કરોડ 

� રહ�ણાક િમલકતોના \ોપટ¶ ટ�Oસમા ં ૧૦ ટકાની રાહત : 

૧૪૪ કરોડ 

� મ�હને ૨૦૦ Vિુનટથી ઓછો વીજ વપરાશ હોય એવા 

રહ�ણાકના લોકોને વીજળ� બીલમા ૧૦૦ Vિુનટની માફ� : 

૬૫૦ કરોડ 

� વાrણ`યક વીજ sાહકો અને ઉધોગો માટ� વીજ બીલમા 

�ફOસડ ચાhમા ંમાફ� : ૨૦૦ કરોડ 

� નાના Zુકાનો, કર�યાણા, કાપડ, ર�ડ�મેઈડ કપડા, હાડ�વેર, 

કલરકામ, કટલર� વગેર�ને �ણ મ�હના માટ� વીજકરમા 

રાહત : ૮૦ કરોડ 

� હાઈ �ા�સિમશન sાહકોને �ફOસ ચાghસના મે મ�હનાની 

.કૂવણી 0યાજ વગર ચાર મ�હનામા સરખા ભાગે કર� 

શકાશે : ૪૦૦ કરોડ 

 

� લOઝર� બસો તથા મેOસી ક�બ,ટ�Oસી,�પ વગેર� Bવા ૬૩ 

હPર વાહનો માટ� એિ\લથી સ[ટ�nબર )ધુીનો રોડ ટ�Oસ 

માફ : ૨૨૧ કરોડ 

� ઈ�Ãા�કચર \ોBક�સ માટ� હગંામી વીજબીલમા ંમાફ� : 

૫ કરોડ 

4. ��¹ >к : ���2 &ºк :  

IAS ��N� '�U�� ���2 &ºк�� 
»LK¼4T'� T���L'�  

UT�]$ : 

� lજુરાત ક�ડરના 1996 બેચના આઈએએસ અિધકાર� તથા 

વડા\ધાન નર��« મોદ�ના Íગત સrચવ રા�વ ટોપનોને 

ભારત સરકાર� વdડ� બãકના એßOઝº�ુટવ �ડર�Oટર પદ� 

િનVOુત કયા�.  
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)��* �'� *���   >�к� : 

� નાણા ંમ�ંાલયના અિધકાર�ે�મા ંઆવતી આ જ�યા માટ� 

ભારતના \િતિનધી તર�ક� તેઓને સVંOુત સrચવ સમક� 

પદ� 3 Sૂન 2023 )ધુી િનVOુત રહ�શે.  

� રા�વ ટોપનો નર��« મોદ�ના ³બૂ ન�કના ગણાતા 

અિધકાર�ઓમાનંા એક.  

� આવનારા સમયમા ંભારત માટ� નાણાકં�ય સહાય �રૂ� પડ� 

તે માટ� ટોપનો િવj બãકને ભારત વતી ભલામણ અને 

સયંોજન કરશે 

5. T�}q'G '�L+ : )��* 
�K�� X >�G y�+½ >к ����� 

U�+�[� T�}q'G '�L+ �� >Gш�   

?4� �� T�}q'G '�L+ ? 

� જો તમે કોઈ િવદ�શી વેબસાઇટ પરથી કંઈક ખર�દો છો, 

તો તે Íતગ�ત વેબસાઈટ� 2 % ટ�Oસ .કૂવવો પડશે.  

� આ ટ�Oસ ]યાર� જ લાl ુ થશે `યાર� વેબસાઇટ =ારા 

ભારતીય sાહકોએ %. 2 કરોડથી વuનુી �કtમતના માલ 

અથવા સેવાઓ વેચવામા ંઆવી હોય. 

6. RTE 
L' : X4q��* +�к��  

��� q����R–��.1�� 6 �;2 ¾412 к���� &��к��� q 

8��ш �ш� 

� અમલ : Sૂન-૨૦૨૩થી  

� હવે તાર�ખ ૧લી Sૂનના રોજ બાળકની ªમર છ વષ� �ણૂ� 

થયેલી હોવી જોઈએ  

� અગાઉ lજુરાતમા ં પાચં વષ� �ણૂ� કરનારને RTE 

Íતગ�ત \થમ ધોરણમા ં\વેશ અપાતો હતો  

7. H�+�� : &�%G¿ >��� Ty� +Àк &��4 ]�'q¸O4� 90 �;Q 

34�&| х�*� H�+�� 

� જ�મ થળ : અજમેર (રાજથાન)  

� 8ળૂ વતન – બગંાળ  

� �ફdમો : રજનીગધંા, તીસર� કસમ, બાતો બાતો મã, 

rચતચોર વગેર�. 

&��4 ]�'q¸
 ����G� 
���2+ : 

� ૧૯૭૨મા ં સારા આકાશ અને ૧૯૯૧મા ં કમલા ક� મૌત 

માટ� �ફdમફ�રનો બેટ �કન [લે એવોડ� મેળ0યો હતો.  

� �ફdમ રજની ગધંા અને �ના યહા ં માટ� �ફdમફ�રનો 

�C�ટOસ એવોડ�  

� ૧૯૭૮ની વામી માટ� �ફdમ ફ�ર એવોડ� ફોર બેટ 

ડાયર�કટર  

� �ફdમ વામી માટ� નેશનલ એવોડ� ફોર બેટ પો[Vલુર 

�ફdમ \ોવાઇ�ડtગ હોલસમ એ�ટરટ�ઇનમે�ટ  

� ૧૯૯૨મા ં�ફdમ Zુગા� માટ� નેશનલ �ફdમ એવોડ� ફોર બેટ 

�ફdમ ઓન ફ�િમrલ વેલફ�ર  

� ૨૦૦૭મા ંઆઇફ લાઈફ ટાઈમ અrચવમે�ટ એવોડ� 

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

8. H�+�� : &�%G¿ >��� ��*к�� +��� H���O4� 70 �;Q 

34�&| х�*� H�+��  

� +$���� : વષ�-૧૯૮૦થી ૧૯૯૦ 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૪-૦૬-૨૦૨૦) 

1. વૈિjક સબંધંોના ભાગ%પે તા.04  Sુન 2020ના કયા બ ે

દ�શો વ|ચે સૌ\થમ વ|Vુ�અલ સિમટ યોPઇ-  )��* 

gEF�%G$� 

2. તાBતરમા ં ભારત અને ઓ��rલયા વ|ચે વ|Vુ�અલ 

સિમટના મા�યમથી �ુલ ક�ટલા કરાર સપંæ થયા- �� 

3. તાBતરમા ં ભારત અને ઓ��rલયા વ|ચે  વ|Vુ�અલ 

સિમટના મા�યમથી કયા કયા �ે�ોમા ં કરાર કરાયા -  

|"��-U��+Tyк T�}q$��� �T�'�| +-к�� �'� 

m-���*, +�$&� H�� +�$&� T_T'кG '�L��G�N�� 

+-к�� �'� к���, х��q H�� ÁJ >-�0к х��q��� 

+�L'��� +-к�� �'� 
gJ4, IJ4�J4HG G�}qkE'к 

+U�'2  к���, T�y�"+ +�$"+ H�� '�L��G�N�� +-к�� 

�'� 
gJ4, m-�� �-.�' H�� ш�+к.$ �4������ 

+-к�� �'� 
gJ4, ��к�ш�G 
dJ4к�ш� H�� 

F������ +-к�� �'� 
gJ4, ��'� T�+¦�++K 

���q�"' �'� 
gJ4 

4. તાBતરમા ં ભારત અને ઓ��rલયા વ|ચ ે સરં�ણ �ે�ે 

કયો એક મહ]વનો કરાર  કરાયો - &��� ��ш� ��]� 

�%G'�. &�K�� eU$��, G�к�. q-�q� H�� ������� 

Â�1�� �4����, ��* H�� H"$ +oG�$ 

5. તાBતરમા ં ભારત અને ઓ��rલયા વ|ચ ે સરં�ણ �ે�ે 

િમrલટર� બેઝનો ઉપયોગ Íગે મહ]વનો કરાર કરાયો 

તેનાથી �ુ ંફાયદો થશે - )��*�$ eUх�� H��  |"�� -

U��+Tyк �.N$��� ]���� ��*� 8)�� H'к���� 
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6. ઓ��rલયાના વત�માન વડા\ધાનTુ ંનામ જણાવો- Eк�'  

�T�+� 

7. તેજસ લડાયક િવમાનને INS િવCમા�દ]ય પર  સફળ 

લે��ડÞગ બાદ કઈ એજ�સી =ારા હવે બે એß�જન ધરાવeુ ં

મેઈડ ઈન  ઇ��ડયા  લડાયક િવમાન  તૈયાર કરવાની 

મSૂંર� આપી છે - 
����T'кG ���G�U�"' 
q"+� 

8. તાBતરમા ં8ુબંઈ ખાતે 90 વષ�ની ªમર� અવસાન પામેલ 

બા) ુચેટર�Tુ ં�ે� જણાવો-&�%G¿ >��� Ty� +Àк 

9. બોrલfડૂના �ફdમ સhક બા) ુ ચેટજâનો જ�મ °ા ં થયો 

હતો- Hq�� 

10. બોrલfડૂના �ફdમ સhક બા) ુ ચેટજâને  વષૅ 1992મા ં 

કઈ �ફdમ માટ� નેશનલ �ફdમ એવોડ� ફોર બેટ �ફdમ 

ઓન ફ�મીલી વેલફ�ર અપાયો હતો - Ã4��2 

11. lજુરાતમા ંRTE એOટમા ંનવા )ધુારા 8જુબ હવે ક�ટલા 

વષ�ની ªમર �ણૂ� કયા� બાદ બાળકને  \થમ ધોરણમા ં

\વેશ અપાશે - � �;ૅ 

12. lજુરાતમા ં RTE  એOટમા ં નવા )ધુારા 8જુબ હવે 6 

વષ�ની ªમર �ણૂ� કયા� બાદ બાળકને  \થમ ધોરણમા ં

\વેશ અપાશે તેનો અમલ કયા વષ�થી કરાશે - i>� 

���x[� 

13. Sૂન-૨૦૨૦મા ં lજુરાત ક�ડરના °ા IAS અિધકાર�ની 

વdડ� બãકના એßOઝº�ુટવ �ડર�Oટર તર�ક� િનમ� ૂકં થઈ - 

��N� '�U�� 

14. IAS રા�વ ટોપનો lજુરાત ક�ડરના કઈ બેચના અિધકાર� 

છે - ����  

15. IAS અિધકાર� રા�વ ટોપનોની વdડ� બãકના એßOઝº�ુટવ 

�ડર�Oટર તર�ક� િનમ� ૂકં થઈ તે પહ�લા ં તે °ા ં હો9ા પર 

ફરજ બPવતા હતા - ���8��� ���"# ��.�� ��* 

+%]�  

16. ભારતમા ંવdડ� બãકના એßOઝº�ુટવ �ડર�Oટરનો હો9ો કયા 

મ�ંાલયના અિધકાર�ે�મા ંઆવે છે - ��1��  

17. IAS અિધકાર� રા�વ ટોપનો વdડ� બãકના એßOઝº�ુટવ 

�ડર�Oટર પદ પર °ા ં)ધુી રહ�શે - x i>� ���x  

18. IAS અિધકાર� રા�વ ટોપનો વdડ�બãકના એßOઝº�ુટવ 

�ડર�Oટર પદ� રહ� કઈ કામગીર� કરશે - )��* �'� 

��1��к.$ +-�$ ¾ >�. U�� *� �'� ��W &ºк�� )��* �*� 

)G�1 H�� +�$�q��� к����. 

19. Sૂન-૨૦૨૦મા ં ભારત સરકાર કઈ મ�dટનેશનલ કંપની 

પાસેથી �ડgજટલ ટ�Oસ વ)લૂશે - 
�K��, X >�G, 

y�+½ >к ���� 

20. િવદ�શી વેબસાઇટ પરથી કંઈક ખર�દ� કર�એ તો તે 

Íતગ�ત વેબસાઈટ� ક�ટલા ટકા ટ�Oસ ક��« સરકારને 

.કૂવવો પડશે - � %  

21. િવદ�શી વેબસાઇટ =ારા ભારતીય sાહકોએ ક�ટલા 

%િપયાથી વuનુી �કtમતના માલ અથવા સેવાઓ વેચવા 

પર ક��« સરકારને બે ટકા ટ�Oસ .કૂવવો પડશે - z. � 

к���[� �Ä4 

22. તાBતરમા ં8ુબંઈ ખાતે 70 વષ} અવસાન પામેલ અનવર 

સાગરTુ ં�ે� જણાવો - &�G�¿4��� ��*к�� 

23. કોરોના મહામાર� બાદ lજુરાતના અથ�ત�ંને �નુઃ  

ધબકeુ ં કરવા lજુરાત સરકાર =ારા 04 Sૂન 2020ના 

�દવસે  ક�ટલી રકમTુ ં કVુ ં  આિથQક પેક�જ Pહ�ર કVુ�- 

z.�³,��� к��� H�� "`0��)2� X4q��*" 

24. lજુરાત સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ 

"આ]મિનભ�ર lજુરાત પેક�જ"મા ં  કયા કયા �ે�ો માટ� 

�ુલ ક�ટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - 8�U'� '�6,��q 

&�G H�� ��-� к��� �y. H�� ��-*� 2300 к���, 

e^�� Á$�+�$ �'� 8�0+�-к +&+��. 3038 к���, 

X4q��* ¤��%�к �+�-*��� e������ `�[µк 

8�0+�-� 458.59 к���, -�e+Å� +�L'��� +&+��. 

+-�$ 1000 к���, 9:�;,U?4U�G� H�� 0E$$�·$�� 

1190 к���, H"$ ��-*� 5044 к���, eu��� �'� 

3038 к����� +&�+�. 

25. lજુરાત સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ 

"આ]મિનભ�ર lજુરાત પેક�જ"મા ં મ�હને ક�ટલા Vિુનટથી 

ઓછો વીજ વપરાશ કરતા હોય તેવા રહ�ઠાણના લોકોને 

વીજળ� rબલમા ંક�ટલા Vિુનટની માફ� આપવામા ંઆવશે - 

��� J4��' 

26. lજુરાત સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ 

"આ]મિનભ�ર lજુરાત પેક�જ"મા ં આ�દવાસી  બાધંકામ 

�િમકો અને મSૂરોને તેમના વતનમા ંપા�ુ મકાન બાધંવા 

ક�ટલા લાખ મSૂરો માટ� ક�ટલી સહાય આપશે- � G�х 

H��  z.x�,���/- 
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27. આ]મિનભ�ર lજુરાત પેક�જમા ં નાના વેપાર�ઓ માટ�  

ઓછા 0યાB ક�ટલા %િપયા )ધુીTુ ં  લોન કો-ઓપર��ટવ 

બે�કો =ારા  અપાશે - z�U$� � G�х[� �.� G�х 

28. આ]મિનભ�ર lજુરાત પેક�જ કઈ કિમટ�ની ભલામણ ઉપર 

તૈયાર કરવામા ંઆ0Vુ ંછે - ��L'� -+34х HT§$� к�'. 

 

DATE : ��-��-����

1. к����� -���. : �\�Wк H+�� (H[2*�7)   

H-���G: ટ�ટ ઓફ ઈ��ડયાઝ એ�વાય�મે�ટ ઈન �ફગસ�-

૨૦૨૦  

  >х�� ����� H-���G :  

� કોરોના વાઇરસ મહામાર�ને કારણે િવjમા ં ૨૬.૫ કરોડ 

લોકો પર çખૂમરાTુ ંજોખમ પેદા થVુ ંછે.  

� ભારતમા ં પણ લગભગ ૧.૨૦ કરોડ લોકો çખૂમરાનો 

ભોગ બને એવી ભીિત છે.  

345$ *��1� :  

� આ �રપોટ� અTસુાર વૈિjક ગર�બી દરમા ં ૨૨ વષÉમા ં

પહ�લી વખત વધારો થશે.  

� વૈિjક વસતીમાથંી ૫૦ ટકા વસતી લોકડાઉનમા ં છે, 

Bમની આવક °ા ંતો ઘણી ઓછ� છે અથવા તેમની પાસે 

આવકTુ ંકોઈ સાધન જ નથી.  

� એ Nથિતમા ંઆવકનો ¥ોત બધં થવાને કારણ ેચારથી છ 

કરોડ લોકો આવનારા મ�હનાઓમા ં ગર�બીમા ં �વન 

પસાર કરશે. 

� +�E[�: સે�ટર ફોર સાય�સ એ�ડ એ�વાય�મે�ટ  

2. к����� -���. : )��*�� H[2*�7 U� H+�� - к�"#�$ 

��1� �7�G$ (�-.�')  

� વષ�-૨૦૨૦-૨૧ નાણાકં�ય વષ�મા ંકોઈ નવી યોજના શ% 

નહ� કરવા મ�ંાલયો અને િવભાગોને આદ�શ  

� બBટમા ં મSૂંર યોજનાઓ આગામી તા.૩૧ માચ�-૨૦૨૧ 

)ધુી મૌ�ફૂ  

кR $�q��g ]�Æ4 �-�ш� : 

� \ધાનમ�ંી ગર�બ કdયાણ પેક�જ Íતગ�તની યોજનાઓ  

� આ]મિનભ�ર ભારત અrભયાન પેક�જ Íતગ�તની યોજનાઓ  

� જો અ�ય પેિશયલ પેક�જ અથવા Pહ�રાત કરાય તે 

3.`J4; �7�G$ : `J4�QT�к к��� (`��c$)  

� -�� 4: કોરોનાથી બચવા રોગ \િતકારક શNOત-ઈnVિુન�ટ 

વધારતો આVવુ}�દક કાવાના પાઉચ તૈયાર     

`J4�QT�к к��� ��ш� :  

� તજ, eલુસી, મર� અને ) ૂઠં ભેળવીને બનાવેલો ઈnVિુનટ� 

£ુટર કાવો નાનકડા પાઉચમા ંમળશે.  

� પાઉચની �કtમત : %. ૮  

4. �r�� – &�4�� : UNADAP (T-G� +шZL*к�1) 

‘lડૂિવલ એnબેસેડર �ુ ધ �અુર’  તર�ક� ભારતીય �દકર� 

ને�ાને બÄમુાન  

UN X >���G 
I&�+��� ��7��� UT�]$-8���  

� તિમલના ુના મZુરાઈમા ંસxનૂ માrલક મોહનદાસની ��ુી 

ને�ાને UNADAPની ‘lડુિવલ એnબેસેડર �ુ ધ �અુર' 

બનવાTુ ંબÄમુાન.  

� હવે ને�ાને Vએુનના મચં પર બોલવાની તક મળશે.  

� ને�ાએ િપતાને કહ�ને બચતના 8.5 લાખ લૉકડાઉનમા ં

ગર�બોને ભોજન કરાવવામા ંખચ� કર� દ�ધા.  

� મોદ�એ ‘મન ક� બાત'મા ંને�ાનો ઉdલેખ કયÉ હતો 

� UNADAP: Vનુાઈટ�ડ નેશ�સ અસોિસએશન ફોર 

ડ�વલપમે�ટ એ�ડ પીસ  

5.��W $�� T��+-2020 (`��c$)  

�;2-2020 [� : $�� 
' -� 
"� $�� ��[ y��G�  

`J4; �7�G$ V��� ����� E�zU� eq�1��� 8���)  : 

� કોરોના મહામાર�ને �યાનમા ં રાખીને આ વષ} 

�તરરા���ય યોગ �દવસ પર કોઈ સા8�ૂહક કાય�Cમ નહ� 

યોPય. ઉજવણી �ડgજટલ મી�ડયા [લેટફોમ� પર થશે.  

*�.21� i>��� eq�1��� KGк  

� આ વખતે ‘માય લાઇફ, માય યોગ' નામની પધા� રાખી 

છે, B બ ેતબKામા ંથશે.  

� \થમ તબKામા ં �તરરા���ય વી�ડયો ¾લોrગtગ પધા� 

થશે. તેમા ંદ�શના િવBતા પસદં કરાશે. ]યાર બાદ વૈિjક 

�રુકાર િવBતાઓની પસદંગી િવિવધ દ�શોમાથંી કરાશે.  
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� પધ�કોએ 3 યૌrગક અ¿યાસ (�Cયા, આસન, \ાણાયામ, 

બધં ક� 8«ુા)નો 3 િમિનટનો વી�ડયો ફ�સ£કુ, �્િવટર ક� 

ઇ�ટાsામ પર #MyLifeMyYoga હ�શટ�ગ સાથે અપલોડ 

કરવાનો રહ�શે.  

� તેની સાથે એક નાના વી�ડયો મેસેજમા ં એ જણાવવાTુ ં

રહ�શે ક� યોગ �Cયાઓએ તમારા �વનને ક�વી ર�તે 

\ભાિવત કVુ� ?  

� આ મેસેજ કોઈ પણ ભાષામા ંઆપી શકાય છે.  

� પધા� 1 Sૂને શ% થઈ .કૂ� છે. વી�ડયો 15 Sૂન )ધુીમા ં

અપલોડ કર� શકાય છે. િવBતા 21 Sૂને Pહ�ર કરાશે.  

� ભારતીય િવBતાઓને �ોફ� અને સ�ટv�ફક�ટ સાથે 1 લાખ, 

50 હPર અને 25 હPર %.ના �રુકાર અપાશે. 

6. х�G9>� : �+lY 

T-G� 
�ш$� кU-2022 : )��*�� 8[��� $q�� 

*�.к� U+����  

� એિશયન Yટબોલ ક�ફડર�શન (એએફસી)એ 2022 મ�હલા 

એિશયા કપની યજમાની ભારતને આપી.  

� 1979થી રમાતી આ �નૂા�મે�ટના આયોજન માટ� ભારતને 

\થમવાર યજમાન પદ  

� કિમટ�એ મ�હલા એિશયા કપ 2022 ફાઈનdસની 

યજમાનીનો અિધકાર ઓલ ઈ��ડયા Yટબોલ ફ�ડર�શનને 

સq[યો છે.  

� આ �નૂા�મે�ટથી મ�હલા ખલેાડ�ઓને \ો]સાહન મળશે,  

� �નૂા�મે�ટ 2023 �ફફા મ�હલા વdડ� કપ માટ� Íિતમ 

Oવોrલ�ફક�શન ઈવે�ટ પણ છે  

� �ુલ ટ�મ – ૧૨ 

� Yટબોલની વૈિjક સંથા: એિશયન Yટબોલ ક�ફ�ડર�શન 

(AFC)  

� ભારતીય સંથા : ઓલ ઈ��ડયા Yટબોલ ફ�ડર�શન (AIFF)  

� અ�ય� AIFF : �ી \Ydલ પટ�લ  

7.¼4�G���I&+-����� (-���� ш�Ç)  

?4� �� ¼4�G���I&+ - ����� : 

H[2 : 

� ºમુોલોિનnબસ Bને સ�ંેપમા ં સીબી Oલાઉડ કહ�વાય છે 

તે 8ળૂ બે લેટ�ન શ¾દ છે Bમા ંº8ુલુસનો અથ� થાય છે 

હ�[ડ ક� એºnુVલુેટ�ડ અથા�ત વાદળો ભેગા કરવા અને 

િનnબસ એટલે ર�ઈન અથા�ત વરસાદ.  

х��+$* : 

� આ વાદળોની ખાિસયત એ છે ક� તેની આગાહ� નૈઋ]યના 

ચોમાસાની Bમ અગાઉથી નથી પણ આકાશમા ં Sુઓ તો 

સામા�ય સમજ \માણે આગોતરા અણસાર પણ મળતા 

નથી.  

� આ વાદળો સP�વા માટ� 8¦ુય બ ેવeનુી જ%ર પડ� છે, 

એક તો ભેજ. BTુ ં\માણ હાલ વધાર� હોય છે અને બીSુ ં

rલફટ�ગ ફોસ� અથા�e ્ઉપર તરફ જતો વેગીલો પવન.  

� હાલ, ગરમીના કારણે આ વેગીલો પવન પણ મળ� રહ�તો 

હોય છે.  

� આ વાદળોના �ણ તબKા હોય છે અને તેનો સમય માડં 

�ીસેક િમિનટનો હોય છે . તે પ૦૦ મીટરથી માડં�ને 

૧૬૦૦૦ મીટર )ધુી હોય છે.  

8. T�� ��ш�; : 5� i>�      ��W U$�2��1 T��+  

[� ����: ‘+�%G��' &�$���R��+µ'.’ (È� �����*�) 

� યજમાન શહ�ર-૨૦૨૦: કોલßnબયા (USA) 

� પાટ�નર દ�શ-૨૦૨૦ : જમ�ની  

��W U$�2��1 T��+ : lજુરાતના પયા�વરણના ભ0ય 

વારસાની એક ઝલક : 

� 1600 �કમી દ�રયા�કનારો  

� 14857 ચો.�કમી જગંલ િવતાર  

� 4 નેશનલ પાક� અને 21 અભયાર�ય  

� 700થી વધાર� િસtહ ગીર નેશનલ પાક�મા ં

� 30,000 ચો.�કમી ક|છTુ ંરણ  

� 1000 મીટર ªચાઈએ સા�તુારા  

� 185 ર�વર બેrઝન  

� 205 નાના મોટાડ�મ  

� 14183 વેટલે�ડ િવતાર (જળ[લાિવત). 

��ш�� 8[ �.� ��ш�G U�к2  (m���) ��ш� : 

� Zુિનયાના �ુલ મ]ય ઉ]પાદનમાથંી 25 ટકા પરવાળાના 

�ે�ોમાથંી મળે છે.  

� Pમનગર મર�ન નેશનલ પાક� ÍદાB 600 ચો.�ક.મી. 

િવતારમા ંફ�લાયેલો છે.  

� અહ� 42 ટા�ઓુ છે Bમાથંી 34 ટા�ઓુની ફરતે 

પરવાળાઓની �ૃખંલાઓ છે.  
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� પીરોટન ટા�મુા ં°ાર�ક ડો�dફન પણ જોવા મળે છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૫-૦૬-૨૦૨૦) 

1. "ટ�ટ ઓફ ઇ��ડયાઝ એ�વાયરમે�ટ ઈન �ફગસૅ-

2020"ના અહ�વાલ  8જુબ કોરોના મહામાર�ને કારણે  

િવjમા ં ક�ટલા લોકો પર çખૂમરાTુ ંજોખમ  ઊçુ ંથVુ ંછે 

- ��.� к��� 

2. "ટ�ટ ઓફ ઇ��ડયાઝ એ�વાયરમે�ટ ઈન �ફગસૅ-

2020"ના અહ�વાલ  8જુબ કોરોના મહામાર�ને કારણે   

ભારતમા ંક�ટલા લોકો પર çખૂમરાTુ ંજોખમ ઊçુ ંથVુ ંછે 

- �.�� к��� 

3. "ટ�ટ ઓફ ઇ��ડયાઝ એ�વાયરમે�ટ ઈન �ફગસૅ-2020" 

અહ�વાલ કઈ સંથા =ારા રSૂ કરાયો - +�"'� y�� +�$"+ 


"� 
"��$ૅ�"'  

4. કોરોના મહામાર�ના પગલે  ક��«ીય નાણા મ�ંાલય =ારા 

બBટમા ંમSૂંર યોજનાઓનો અમલ આગામી કઈ તાર�ખ 

)ધુી 8લુતવી રાખવામા ંઆ0યો છે - x� �]2 ���� 

5. કોરોના મહામાર�ના પગલ ે ક��«ીય નાણા મ�ંાલય =ારા 

બBટમા ં મSૂંર કઈ યોજનાઓ  િસવાય  અ�ય 

યોજનાઓનો અમલ આગામી વષ� )ધુી 8લુતવી 

રાખવામા ં આ0યો છે-8����7� ��.& к�$�1 U�к�q  

H��  `0��)2� )��* H%)$�� U�к�q 

6. તાBતરમા ં કોરોનાથી બચવા રોગ\િતકારક શNOત 

વધારવા આVષુ મ�ંાલય =ારા કયો કાવો તૈયાર કરાવી 

છે- |IJ4��'. ½4E'� к��� 

7. ઇnVિુનટ� £ુટર કાવામા ં કઈ કઈ ઔષિધઓ- ગરમ 

મસાલાTુ ં િમ�ણ કરાVુ ંછે- *q, � 4G+�, �. H�� � >�v 

8. ઇnVિુનટ� £ુટર કાવાના એક પાઉચની �કtમત ક�ટલી 

નK� કરાઇ છે- z. �/- 

9. તાBતરમા ં ભારતની કઈ દ�કર�ને UNADAP =ારા 

"lડુિવલ એnબેસેડર �ુ ધ �અુર"Tુ ં સ�માન આપવામા ં

આ0Vુ ં-  ��7�, (Ã>��R- *�G��=4) 

10. UNADAPTુ ં  િવeતૃ નામ જણાવો - J4��|'�� ��ш"+ 

H+��+
ш�  y�� ���GU�"' 
"� U�+ 

11. ભારતની  દ�કર� ને�ાને UNADAP =ારા "lડુિવલ 

એnબેસેડર �ુ ધ �અુર"Tુ ં સ�માન  કઈ િસòm બદલ 

આપવામા ંઆ0Vુ ં- �U*��� HO4�*[� *��� &]*�� 

z �.� G�х��[� G´к��e� ���$�� ��.& G�к��� 

)�q� к��ÁJ4� 

12. િવj યોગ �દવસ °ાર� ઉજવાય છે - �� i>� 

13. િવj યોગ �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - "$�� 
' 

-� 
"�  $�� ��[ y��G�" 

14. િવj યોગ �દવસની ભારતમા ં કયા મ�ંાલય =ારા 

ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - `J4; �7�G$ 

15. િવj યોગ �દવસ-2020 િનિમે કઈ પધા� બે તબKામા ં

યોPશે - "�R G�Ry, �$ $��" 

16. આગામી મ�હલા Yટબોલ એિશયા કપ-2022ની  

યજમાનની તાBતરમા ં કયા દ�શને સૌ\થમ આપવામા ં

આવી - )��* 

17. મ�હલા એિશયા કપ-2022મા ંક�ટલી ટ�મો ભાગ લેશે- �� 

18. મ�હલા એિશયા કપ-2022 Yટબોલ કપ કઈ વૈિjક સંથા 

=ારા યોજવામા ંઆવે છે - 
�ш$� É'&�G к"y����ш� 

(AFC)  

19. આગામી સમયમા ંયોPનાર મ�હલા એિશયા કપ-2022Tુ ં 

ભારતમા ંકઈ સંથા =ારા આયોજન કરાશે - gG |k"�$� 

É'&�G y����ш�- AIFF 

20.  AIFFના વત�માન અ�ય�Tુ ં નામ જણાવો - �� 8Ê�G 

U'�G 

21. વરસાદ સાથે જોડાયેલો "ºમુોલોિનnબસ" 8ળૂ કઈ 

ભાષાનો શ¾દ છે - G�'.� 

22. º8ુલુસનો અથૅ જણાવો- -.o� 
'G� к� ����� )��� 

к��� 

23. િનnબસનો અથ� જણાવો - ��+�� 

24. ºમુોલોિનnબસ એટલે �ુ-ં `к�ш�� H]��к 
к+�[� 

����� )��� [R�� ��+�� ��+�� 

25. "િવj પયા�વરણ �દવસ" °ાર� ઉજવાય છે - �  i>� 

26. િવj પયા�વરણ �દવસ- 2020ની  થીમ જણાવો -  

+�%G��' &�$���R��+µ'.( È� �����*�) 

27. િવj પયા�વરણ �દવસ-2020Tુ ં યજમાન શહ�ર અને દ�શ 

જણાવો - к�G»I&$�, J4
+
 

28. િવj પયા�વરણ �દવસ-2020નો પાટ�નર દ�શ જણાવો - 

q2�� 

29. િવj પયા�વરણ �દવસની ઉજવણીTુ ં આયોજન વૈિjક 

તર� કઈ સંથા =ારા કરવામા ં આવે છે - J4��|'�� 

��ш"+ 

30. ભારતના \થમ "મર�ન નેશનલ પાક�"Tુ ંથાન જણાવો - 

m��� 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    17 | P a g e  

 

DATE : ��-��-����

1. ‘��� ��’ ��� $�q���� 8���) : к�"# +�к�� 

(U$�2��1) 

શહ�ર� વનીકરણ યોજના Íતગ�ત: આગામી પાચં વષ�મા ં

સમs દ�શમા ં200 ‘��� ��’O4� ���21 к��ш�  

� સVંOુત રા��સઘંના પયા�વરણ કાય�Cમ (UNEP) =ારા 

Pહ�ર કરવામા ં આવેલી થીમને ક��« થાને રાખીને 

પયા�વરણ, વન અને આબોહવા પ�રવત�ન મ�ંાલય િવj 

પયા�વરણ �દવસ.  

� વષ�-2020ની થીમ : ‘óવ િવિવધતા’.  

� \વત�માન કોિવડ-19 મહામાર�ની Nથિતને �યાનમા ંરાખીને 

મ�ંાલય =ારા આ વષ} િવj પયા�વરણ �દવસની વ|Vુ�અલ 

ઉજવણી કરવામા ં આવી હતી Bમા ં નગર વન (શહ�ર� 

વનીકરણ)ની થીમને ક��« થાને રાખવામા ંઆવી હતી.  

� óવ િવિવધતાને ક��« થાને રાખવામા ંઆવેલી આ વષ�ની 

થીમ એટલ ે ક�, “હવે \�ૃિતનો વારો” (ટાઇમ ફોર નેચર) 

પર િવશેષ ભાર 8કૂતા �ી Pવડ�કર� જણા0Vુ ં હe ુ ં ક�, 

પાયાનો િસmાતં એ છે ક� જો આપણ ે\�ૃિતTુ ંર�ણ કર��ુ ં

તો, \�ૃિત આપ�ુ ંર�ણ કર શે.” 

� ક��«ીય પયા�વરણ મ�ંી �ી \કાશ Pવડ�કર� શહ�ર� 

વનીકરણના �ે�ઠ આચરણો દશા�વતી મા�હતી પિ�કાTુ ં

િવમોચન અને નગર વન યોજનાની Pહ�રાત કર� હતી.  

È� �����*��� )��* :  

� “ભારતમા ં સમs Zુિનયાનો મા� 2.5% ç\ૂદ�શ, 16% 

માનવ વતી તેમજ પ�ધુનTુ ંસચંાલન તેમજ મા� 4% 

ચો¦ખા પાણીના ¥ોતો Bવી સ¦ંયાબધં \િત�ળૂતાઓ 

વ|ચ ે પણ સમs Zુિનયાની �ુલ óવ િવિવધતાનો 8% 

�હસો તો મા� ભારતમા ંજ છે.  

2. )��*-]�� ����� (����ш ���*)  

� થાન : LAC, �વૂ� લ9ાખ  

� LAC : લાઈન ઓફ એO|Vઅૂલ કં�ોલ 

� લ9ાખમા ં ચીની Eષુણખોર�નો Íત લાવવા બનેં દ�શો 

વ|ચે લ.ેજનરલ તરના કમા�ડર વ|ચે બેઠક યોPઈ  

&�vк�� H�0$�� 34Ë� :  

� છેdલા એક મ�હનાથી લ9ાખમા ં એલએસી ખાતે ભારત 

અને ચીનની સેનાઓ વ|ચે સP�યેલા ગજsાહનો Íત 

લાવવા ૬ Sૂને બનેં દ�શની સેનાઓના લે. જનરલ તરના 

અિધકાર�ઓ વ|ચે બેઠક યોPઈ હતી.  

� એલએસી પર ચીની િવતારમા ં આવેલા િમ�ટtગ પોઇ�ટ 

માdદો ખાતે હાથ ધરાયેલી મ�ંણામા ં ભારતીય 

\િતિનિધમડંળTુ ં નેe]ૃવ લે. જનરલ હ�ર�દર િસtહ� કVુ� 

હe ુ.ં  

� ૩ કલાક લાબંી બેઠકમા ં પãગqગ લેક, �ફtગર ફોર અને 

�ફtગર એઇટ ખાતે ચીની સેનાના જમાવડા અને ટ��ટ તથા 

ક�nપ સાથેના પરમેને�ટ �Oચર સામે ભારતે ઉs વાધંો 

ઉઠાવીને ચીનને પ�ટ સદં�શો આ[યો હતો ક� �વૂ� 

લદાખમા ંચીની સેના એિ\લ ૨૦૨૦ની Nથિત પર ખસી 

Pય.  

� ગલવાન ઘાટ�મા ં ચીનના સૈિનકો ઘટાડવામા ંઆવે અને 

તેમને તેમના થાને પાછા ખસેડવામા ંઆવે.  

� ચીની સેનાએ જણા0Vુ ંહe ુ ંક�, ભારત આ િવતારમા ંકોઇ 

સડક િનમા�ણ કર� શક� નહ� પરંe ુ ભારતે જવાબમા ં

જણા0Vુ ંહe ુ ંક�, ભારત તેના િવતારમા ંસડક િનમા�ણ કર� 

રwો છે તેથી ચીન તેમા ંહત�ેપ કર� શક� નહ�. 

� િવતાર : �વૂ� લ9ાખના પãગોગ લેક �ફtગર એઈટ ખાતે 

ચીની સેનાની Eષુણખોર�  

3. R"'� U�G�2�"'�. HG�$"+ g� ]�R�� - IPAC 

(�\�Wк &�&*�) 

-�� 4: વેપાર, )રુ�ા, માનવ અિધકાર, િવતારવાદ� નીિત સામે 

ખતરો બનેલા ચીન સામે લડવા આઠ દ�શોના સાસંદોTુ ં

ગઠબધંન  

]���� +��Tv* �.*� q��& `U���� �1���*  

� ૮ દ�શના ં સાસંદો =ારા IPACની રચના કરાઈ છે. Bમા ં

અમે�રકા, જમ�ની, r¸ટન, Pપાન, ઓ��rલયા, ક�નેડા, 

વીડન, નોવ} અને Vરુોપની સસંદના ંસ¿યો સામેલ છે.  

� ચીન સાથે જોડાયેલા તમામ \õો અને 89ુાઓનો સગં�ઠત 

ર�તે જવાબ આપવાની આ અલાય�સની રણનીિત છે. 

к��1 :  

� કોરોના વાઇરસનો l[ુત ર�તે ફ�લાવો, સાઉથ ચાઈના સી 

મા ંEસૂણખોર� અને હqગકqગમા ંઅ]યાચારના ંમામલે ચીન 

આખા િવj માટ� ટાગ}ટ બ�Vુ ંછે.  

� બી� તરફ ભારત સાથે લ9ાખ સીમા પર તગં�દલી 

મામલે આખી Zુિનયાની નજર ચીન પર છે ]યાર� ચીન 

સામે લડવા િવjના ં૮ દ�શના ંસાસંદોએ અલાય�સ ર|Vુ ં

છે.  
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4. ��12$ : X4q��* +�к��  

X4q��*�� SEBC-OBC�� m�*-`�к�� 8�1U7�� 

��хG��� 34Ë* 1 �;2 �����R 

� નોન �Cિમrલયર \માણપ�ની નવી 89ુત : તા.૩૧-૦૩-

૨૦૨૧ )ધુી મા�ય  

� એસઈબીસી માટ�ના નોન �Cિમલેયર સ�ટv�ફક�ટ આવક 

દાખલાની સમયમયા�દા ૩ વષ�ની હોય છે, એટલે B 

સટ¶.મા ંસમયમયા�દા તા. ૩૧-૩-૨૦૨૦ના રોજ �ણૂ� થતી 

હોય તેમા ં8દુત આપોઆપ તા.૩૧-૩-૨૦૨૧ )ધુી એટલે 

ક� ૧ વષ� માટ� વધી જશે. 

 

� રા`યમા ં અT)ુrૂચત Pિત અને અT)ુrૂચત જનPિતના 

િવ�ાથâઓને B Pિતના \માણપ� અપાય છે તે તો 

આ�વન મા�ય રહ� છે. 

5. USA : ���FU�* U��� Ì >�'1� �'� ���_�' U6�� q� 

%&���O4� �����ш� (�\�Wк ��qк��1)    

� . ૂટંણી : આગામી ૩ નવેnબર-૨૦૨૦ 

� જો rબડ�નને જ%ર� ૧૯૯૩ \િતિનિધઓTુ ંસમથ�ન 

6. WHO : к����� +�� �61 �'� ��� ��R�G�R� 34q& 

�Eк U-��¿4� H����$2   

� અગાઉની )ચૂના એવી હતી ક� Pહ�રમા ંબધાએ માકની 

જ%ર નથી, કોરોના Bવા લ�ણો જણાતા હોય ક� પછ� 

rબમાર હોય તેમણે પહ�રfુ ંજ%ર� છે.  

� હવે નવી ગાઈડલાઈન \માણે Pહ�રમા ં નીકળતા દર�ક 

0યNOતએ માક પહ�રfુ ંજોઈએ.  

� અલબ, આસપાસમા ં કોઈ ન હોય એ વખતે માક ન 

પહ�Vુ� હોય તો ચાલે પરંe ુ કોઈની ન�ક આવતી વખતે 

માક પહ�રfુ ંઅિનવાય� છે.  

� સામા�ય 0યNOત ઘર� બનેxુ ંક� બPરમા ંમળeુ ંસાZંુ માક 

પહ�ર� તો ચાલે. પરંe ુમાક ૩ પડ (öી-લેયસ�) ધરાવeુ ં

હોય તો બેટ.  

� ઘરમા ં માકની જ%ર નથી, પરંe ુ દર�ક ભીડભાડવાળ� 

જ�યાએ લોકો માક પહ�ર� એ જ%ર� છે.  

� મા� માક પહ�રવાથી )રુr�ત થઈ જવાશે એfુ ંન માની લેfુ,ં 

હાથ ધોવા Bવી અ�ય સાવધાનીઓ રાખવાની તો છે જ.  

� કપડાTં ુબનેxુ ંમાક રોB રોજ ધોવાય એ જ%ર� છે.  

� મે�ડકલ ટાફ =ારા વાપરવામા ંઆવતા એન-૯૫ \કારના 

માક પહ�રવાની બધાને જ%ર નથી, એ માક સારવાર 

કરનારા ક� પછ� Ã�ટલાઈન વો�રયરો પહ�ર� એ જ%ર�. 

7. &�G�¿ >��� T�c�ш2к H��G � >�.O4� 77 �;Q к������� 

к��1� 3 :0J4  

� થાન : 8ુબંઈ  

� �ફdમો : રાજ િતલક અને કમ�યોગી વગેર� 

8. H�к�ш� +�ш��� : &� `к�ш���� ��]� U��[2�� ¾4G 

�]�*� -���O4� +�ш��� (H�к�ш) 

'.�� ��� : આ�Ãકામા ં રહ�તા 8ળૂ ભારતીય એવા 

rબલીમોરાના ડૉ. િવરલ પાર�ખ 

� મા�યતા : નાસા (NASA) 

� આ સશંોધનમા ં નાસા સચંાrલત અવકાશ Nથત ‘ચ�ં«ા 

એકસ-ર� ટ�rલકોપ’નો ઉપયોગ કરાયો હતો 

� દr�ણ આ�Ãકન ર�ડ�યો એ�ોનોમી ઓ¾ઝવ}ટ�ર�મા ં

કાય�રત ડો.િવરલ પાર�ખની ટ�મના ંઆ સશંોધનને MNRS 

જનરલે \કાિશત કયા� બાદ અમે�રકાની નાસાએ તેની 

વેબસાઈટ ઉપર \કાિશત કર� મા�યતા આપી છે. 

� િવરલ પાર�ખ અને તેમની ટ�મે દr�ણ આ�Ãકાના ં

ક�પટાઉન ખાતે ¸÷ાડંમા ંઆવેલી ક�ટલીક આકાશગગંાઓ 

વ|ચે એકબીPની સાથે ટકરાયા બાદ સબંધંોનો સેe ુ

બધંાયો હોય એમ એકબીP વ|ચ ે�લુ બધંાતો હોવાના 

કર�લા સશંોધનથી આકાશ ગગંા Íગનેા ¦યાલને અલગ 

જ �દશા આપી છે. 

���G U���х�� UT�]$ :  

� દr�ણ આ�Ãકા ઓ��rલયા અને �Vઝુીલે�ડ =ારા %. ૩ 

અબજ ડોલરના ં ખચ} દr�ણ આ�Ãકામા ં ધ ક�વર 

�કલોમીટર એર� \ોBOટમા ં આઠ વષ� અગાઉ rબલીમોરા 

(નવસાર�)ના ં ડો. િવરલ જય)ખુભાઈ પાર�ખે દr�ણ 

આ�Ãકાની VિુનવિસQટ� ઓફ ક�પટાઉનમાથંી કોલરશીપ 

મેળવી એ�ોનોમી િવષયમા ં પીએચ.ડ�.ની �ડsી હાસંલ 

કર� છે.  

� Bમા ં તેમનો િવષય “મdટ�વેવલે�થ ટડ� ઓફ ગેલOેસી 

કલટર’ હતો. 
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� ડો.િવરલ પાર�ખની ટ�મે હાલમા ં એક ખાસ અને Zુલ�ભ 

\કારTુ ં ગેલેOસી કdસટર અને તેમા ં થતી \�Cયા ઉપર 

સશંોધન કVુ� હe ુ.ં  

� Bમા ંતેમના �રસચ� 8જુબ અબજો વષ� અગાઉ બ ેગેલOેસી 

કલટરો, Bના નામ Abell-ર૩૮૪ નોથ� અને Abell ૨૩૮૪ 

સાઉથ બæે એકબીP સાથે \ચડં ર�તે અથડાયા હતા.  

� Bના કારણે બનેં કdટરોમાથંી ªચા તાપમાન ધરાવતો 

ગેસ અને ગેલેOસીઓ બહાર ફગંોળાયા હતા.  

� તેના લીધે બે Æમખાઓ વ|ચ ે ગેસનો બનેલો �લુ 

રચાયો. 

`к�ш���� ��ш�:  

� ¸÷ાડંમા ંમોટ� સ¦ંયામા ંઆકાશગગંાના ંજ�ટલ નેટવક�ને 

લાh ક�લ �Oચર પણ કહ�વામા ંઆવે છે.  

� અબજો આકાશગગંાઓ Sુદા Sુદા Æમખામા ં વણાયેલી 

હોય છે. Bને ‘ગેલOેસી કલટર’ કહ�વામા ં આવે છે. B 

૧00 થી ૧000 ગેલેકસીથી બનેxુ ંમાળ³ ુછે.  

� l%ુ]વાકષ�ણના ંકારણે તે માળખા બહાર છટકતી નથી. જો 

ક� °ાર�ક અ�ય Æમખાઓ સાથે \ચડં અથડામણ થાય 

છે.  

� ગેલેકસી કલટર એ Vિુનવસ�ની સૌથી વધાર� વજન-

\કાશ અને તાપમાન ધરાવે છે.  

� આવા ગલેેકસી કલટરો આપણી આકાશગગંા કરતા ૩૦ 

થી ૪૦ ગણા મોટા હોય છે.  

� Vિુનવસ�મા ંઆવા સãકડો Æમખાઓ અબજો �કલોમીટરના ં

Sુદા Sુદા Íતર� આવેલા છે.  

� તે દર�કને ઓ[ટ�કલ ટ�rલકોપથી િનહાળ� શકાય છે.  

� જો આપણ ેગેલેOસી કલટરને ઓ[ટ�કલ ફોટામા ંજોઈએ 

તો Pણે રા�ે આકાશમા ંતારા િનહાળતા હોય તેમ લાગ ે

છે.  

� કારણ ક� દર�ક Æમખાની ગલેેOસી વય\ંકાિશત હોય છે.  

� આ Æમખાને એકસ-ર� ટ�rલકોપ અથા�ત હાઈ�ÃOવ�સીમા ં

જોઈએ તો તે ªચા તાપમાન ધરાવતા ગસેના બનેલા 

ગોળાઓ Bવા દ�ખાશે. 

9. q" T�� ��ш�; : 6 i>�      )��* ��� : 
.g. Í4 

q" : 6 i>� 1829      

H�+�� : 18 i4G�R  1912  

� ‘�હ�દના દ�કરાઓ હાથ ધર�ને ક�મ બેઠા છો, �ુ ં કોઈ 

દ�વતાની મદદ મળવાની રાહ Sુઓ છો ? 'ભારતની 

આઝાદ�ની લડત માટ� Vવુાઓને પોરસાવતી \eતુ 

કા0ય પNંOત કોઈ ભારતીય કિવએ નહ� પણ એક r¸ટ�શ 

વહ�વટ� અિધકાર� એલન ઓOટોિવયન ~મેુ લખી છે. 

આજના �દવસે તેમનો જ�મ થયો હતો.  

� 1849મા ંઆઈસીએસની પર��ા પસાર કર� ઉર \ા�તના 

ઈટાવામા ંકલેOટર તર�ક� િનVOુત થયા હતા.  

� ઇટાવામા ં\P કdયાણની ભાવના સાથે વખચ} હોNપટલ 

અને 32 શાળાઓTુ ં િનમા�ણ કરા0Vુ ં હe ુ ં છતા 1857ના 

સsંામ વખતે “Ísેજ મા� શøનુી ભાવનાથી કામ કરતા 

િવ[લવકાર�ઓથી બચવા ~મુને ઇટાવાથી ¥ી વેશે 

ભાગf ુપડùુ ંહe ુ.ં  

� 28 �ડસેnબર 1885ના રોજ 8ુબંઈમા ં થપાયેલી �હ�દ� 

રા���ય મહાસભા (આજની કqsેસ)ના \ેરક અને 

સંથાપક તર�ક� પણ ~મુ \િસm છે.  

� તેની થાપના પછ� તરત કqsેસને r¸ટ�શ શાસન માટ� 

શકંાની નજર� જોવાઈ હતી. પ�રણામે ~મુને ભારત છોડfુ ં

પડùુ.ં  

� 31 Sુલાઈ 1912ના રોજ ]યા ંતેમTુ ંઅવસાન થVુ ંહe ુ.ં  

� ગીતા અને બાઈબલના િનયિમત અ¿યાસી એલન 

લોકમા�ય િતલક જ ભારતને આઝાદ� અપાવશે તેfુ ંતેઓ 

Zૃઢપણે માનતા હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૬-૦૬-૨૦૨૦) 

1. િવj પયા�વરણ �દવસ િનિમે  ક��« સરકાર =ારા શહ�ર� 

વનીકરણ માટ� કઈ નવી યોજના શ% કરાઈ-  "��� 

��" 

2. ક��«ની શહ�ર� વનીકરણ યોજના Íતગ�ત આગામી ક�ટલાક 

વષ�મા ં ક�ટલા "નગર વન"Tુ ંિનમા�ણ કરાશે- � �;2 H�� 

��� �� 

3. ભારતના વત�માન પયા�વરણ અને વન મ�ંીTુ ં નામ 

જણાવો - 8к�ш m���к� 

4. ક��« સરકાર =ારા િવj પયા�વરણ �દવસ-2020 િનિમ ે 

વ|Vુ�અલ ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી Bમા ંકઈ થીમને 

ક��« થાને રાખવામા ં આવી હતી - ��� ��/ ш-��. 

���к�1 

5. સમs િવjમા ંóવ િવિવધતામા ંભારત ક�ટલા ટકા �હસો 

ધરાવે છે - �% 
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6. તાBતર Sૂન 2020મા ં ચીની સેનાના કયા \દ�શોમા ં

Eસૂણખોર� Íગે  ભારત સાથે િવવાદ ચાલી રwો છે-  

¾ >�2 G��х�� Uº��� G�к, Ty¡�� y�� H�� Ty¡�� 
R' 

7. વૈિjક તર� વેપાર, )રુ�ા, માનવ અિધકાર, િવતારવાદ� 

નીિત સામે ખતરો બનેલા ચીન સામે લડવા  ક�ટલા કયા 

કયા 08 દ�શોના સાસંદોએ નfુ ં ગઠબધંન બના0Vુ ં - 

H�T�к�, q2��, %�'�, mU��, gEF�%G$�, 

к�����,E����, ���Q H�� J4��U�� ��ш� 

8. વૈિjક તર� વેપાર, )રુ�ા, માનવ અિધકાર, િવતારવાદ� 

નીિત સામે ખતરો બનેલા ચીન સામે લડવા 08 દ�શોના 

સાસંદોએ કVુ ંનfુ ંગઠબધંન બના0Vુ ં- IPAC 

9. IPACTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો- |"'� U�G�2�"'�. 

HG�$"+  Î� ]�R��  

10. તાBતરમા ંlજુરાત સરકાર =ારા સામાgજક અને શૈ�rણક 

પછાત વગ�ના િવ�ાથâઓ માટ� Pિત-આવક  

\માણપ�ના દાખલાની 8દુત કયા ં )ધુી વધારવામા ં

આવી - x� �]2 ���� 

11. આગામી નવેnબર 2020મા ંઅમે�રકાના રા��પિત પદની 

યોPનાર . ૂટંણીમા ં ડ�મોC�ટ પ�ના કયા ઉમેદવારTુ ં 

તાBતરમા ં નોિમનેશન કરાVુ ં-q� %&��� 

12. તાBતરમા ં બોrલfડૂના �દ�દશ�ક અિનલ )રુ�Tુ ં 77 વષ} 

કોરોનાના કારણે કયા શહ�રમા ંઅવસાન થVુ ં- 34�&R 

13. બે આકાશ ગગંા વ|ચે પદાથÉનો �લુ રચાતો હોવાTુ ં 

સશંોધન  કયા 8ળૂ  ભારતીય  અવકાશ િવ¤ાની =ારા 

આ0Vુ ં Bને નાસાએ સમથ�ન આ[Vુ ં – ��L'� ���G 

U���х 

14. અવકાશ િવ¤ાની ડોOટર િવરલ પાર�ખ કઈ સંથા સાથે 

જોડાયેલા છે -�%61 `T�к� ��T�$� 
EF����  

g�K�QF. 

15. અવકાશ િવ¤ાની ડોOટર િવરલ પાર�ખTુ ં 8ળૂ વતન 

જણાવો - &�G����, ��+��.  

16. ભારતવીર તર�ક� ઓળખાતા એ.ઓ.~મુનો  જ�મ�દવસ 

જણાવો - � i>� 

DATE : ��-��-����

1. BS-VI(�) : BS-VI(�) ��-���� `��� *�.� gL'�&� 

����[� Â�1�� �T-*� `U*� ‘J4��к ��� EF.U’ 

y�}q$�* (U$�2��1-8Ã>;1)  

-�� 4: નવા વાહનોમા ં úધણની મા�હતી આપતી �ી� નબંર 

[લેટ િવ�ડિશdડમા ંફ�ટ કરાશે.  

� ક��« સરકાર� તમામ BS-VI ક[લઇે�ટ વાહનો માટ� 

રgજ��શનની િવગતો ધરાવeુ ં એક સેમીTુ ં sીન �ટકર 

ફરgજયાત બના0Vુ.ં   

� માગ� અને પ�રવહન મ�ંાલય અTસુાર BS-VI વાહનોમા ં

�ી� રgજ��શન [લેટમા ં ૧ સેમીની sીન ��પ 

લગાવવાની રહ�શે.  

� અગાઉ ૧ એિ\લ ૨૦૧૯થી તમામ વાહનોમા ંટ�nપર üફૂ 

હાઈ િસº�ુરટ� રgજ��શન [લેટ (એચએસઆરપી) 

ફરgજયાત કરાશે.  

� તમામ નવા વાહનોમા ંઆ �ી� નબંર [લેટ �ફટ કરાશે.  

J4��к ��� EF.U�� ��ш�;*� : 

� એચએસઆરપી Íતગ�ત વાહનની આગળ અને પાછળની 

નબંર [લેટમા ં ડાબા ³ણૂે ટોપ પર હોટ ટ�NnપÞગ =ારા 

Cોિમયમ બýેડ હોલોsામ લગાવવામા ં આવે છે. તેમ ં

ડાબા ³ણૂે નીચે ૧૦ �ડgજટનો પરમેને�ટ આઈ 

ડ���ટ�ફક�શન નબંર પણ સામેલ હોય છે.  

� નવા વાહનોમા ં 8કૂાનાર� �ી� નબંર [લેટમા ં કલર 

કો�ડtગ =ારા વાહન કયા úધણથી ચાલી ર~ુ ં છે તેનો 

ઉdલખે કરાશે.  

� \Zૂષણ ફ�લાવી રહ�લા વાહનોને અલગ તારવવા માટ� આ 

કલર કો�ડtગ કરાશે.  

� આ માટ� એક સેમી પહોળ� Vિુનક sીન ��પમા ં પે�ોલ 

અને સીએન� માટ� આછા çરૂા રંગTુ ં�ટકર મરાશે `યાર� 

ડ�ઝલથી ચાલતા વાહનો માટ� નારંગી રંગની ��પ 

8કૂાશે. 

� મ�ંાલય : માગ� અને પ�રવહન  

� મ�ંી : �ી નીિતન ગડકર� 

2. H�G´к 1.0 : *�. 8 � i>�[�  ����� E[��� х�G�� 

к�"#�� ��� ��2��шµк� (�-.�') 

� ૮ મી Sૂનથી દ�શમા ં અનલૉક ૧.૦ ના સમયગાળામા ં

ધાિમQક થળો, ર�ટોર�ટ, શોિપtગ મોલ ખોલવા માટ� ક��« 

સરકાર =ારા િવeતૃ ગાઇડલાઇન Pર� કરાઇ હતી.  

� ક��« સરકાર =ારા તમામ નોન ક�ટ�નમે�ટ ઝોનમા ંશોિપtગ 

મોલ, ધાિમQક થળો, ર�ટોર�ટ, હોNપટાrલટ� સેવાઓ શ% 
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કરવાની પરવાનગી અપાઇ છે પરંe ુ Íિતમ િનણ�ય 

રાજય સરકારો પર છોડવામા ંઆ0યો છે.  

� ક��« સરકાર� ધાિમQક થળો, મોલ અને ર�ટોર�ટમા ં

મયા��દત સ¦ંયામા ં8લુાકાતીઓ Bવા ંપગલા ંPહ�ર કયા� 

છે.  

� સરકાર� જણા0Vુ ં હe ુ ં ક�, ૬ Yટના સોિશયલ �ડટN�સગTુ ં

દર�ક થળે પાલન કરવાTુ ંરહ�શે.  

� ફ�સમાક ફરgજયાત પહ�રfુ ંપડશે.  

� હાથ ગદંા ન હોય તો પણ સા£ ુ વડ� ધોવાની \ે�Oટસ 

ચાx ુરાખવી.  

� ઉપલ¾ધ હોય ]યા ંસેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો.  

� દર�ક નાગ�રકો Pતે પોતાની કાળ� લેવાની રહ�શે અને 

જો માદંગીના લ�ણ જણાય તો તેમણે રા`ય, gજdલા 

હ�dપલાઇન પર Pણ કરવાની રહ�શે.  

� લોકડાઉનના અઢ� મ�હના બાદ દ�શના મોટાભાગના ં

રા`યોમા ંધાિમQક થળો ³dુલો 8કુાઇ રwા ંછે.  

� �દdહ�, મ�ય\દ�શ, હ�રયાણા, પPંબ, ચડં�ગઢ, lજુરાત 

સ�હતના ંરા`યોમા ંનોન ક�ટ�નમે�ટ ઝોનમા ંધાિમQક થળો, 

શોિપtગ મોલ, ર�ટોર�ટ, હોટલને શરતો સાથે ³dુલો 

8કૂવાની પરવાનગી અપાઈ છે. 

3. T�]�2 �´Tк"+ 
���2-2020 (кG�)  

��h*�: બોલીfડૂ ગીતકાર અને પટકથા લેખક Pવેદ અ¦તર  

8��� H�� �� m��� H5*��� UT�]$ :  

� આ એવોડ� પોતાના �ે�મા ંઉ|ચ તર�ય કામ અને તા�કvક 

િનવેદનો માટ� અપાયો.  

� Pવેદ અ¦તર એકમા� ભારતીય છે, Bમને આ એવોડ�થી 

સ�માિનત કરાયા છે.  

� તેમના પહ�લા અમે�રકન કોમે�ડયન rબલ માહ�ર અને 

ફલોસોફર �Cટોફર �હચે�સને આ સ�માન મ�Vુ ંહe ુ.ં  

� Pવેદ ઘણી વાર સામાgજક-રાજક�ય િનવેદનો કર� છે. 

તેઓ સીએએ, તબલીગી જમાત, ઈલામોફોrબયા વગેર� 

િવષયો પર ��વટ કર� .°ૂા છે.  

� 
���2 ��ш� : િવj \િસm િવ¤ાની �રચડ� ડૉ�ક�સની 

યાદમા ં 

� ડૉ�ક�સ ધમ� િનરપે�તા અને તક�વાદના સમથ�ક  

4. H�+�� : m1�*� X4q��*� ��'Ð G�хк e* �Ñ�O4� 

71 �;Q ����   

� થાન : USA 

8��� :  

� \થમ નાટક : ‘મહારથી’  

� અrભનય: પર�શ રાવલ 

� આ િસવાય ગþાએ �હ�દ� નાટકો તેમજ �ફdમો, કથા, 

પટકથા તેમજ ડાયલોગ પણ લ¦યા 

5. к����� ��R�+ (`��c$)  

]�� V��� к����� ��R�+ ��� ‘W�*U7’ m-�� к��J4�  

‘W�*U7’�� +��G 345$ &�&*� :  

� Zુિનયામા ં કોરોના વાઈરસનો \સાર કરવાના આરોપોથી 

ઘરેાયેલા ચીને આ મહામાર� સબંિંધત એક jતેપ� Pહ�ર 

કVુ�. 

� તેમા ંકહ�વાVુ ંછે ક� ચીનમા ંપહ�લી વખત ૨૭મી �ડસેnબર� 

વાયરલ �Vમુોિનયા તર�ક� કોરોના વાઈરસ Íગે Pણ 

થઈ હતી અને સરકારને માણસથી માણસમા ં ચેપ 

ફ�લાવાની Pણ ૧૯ મી P�Vઆુર�એ થઈ હતી.  

� ]યાર પછ� કોરોના વાઈરસનો \સાર અટકાવવા માટ� 

તા]કાrલક પગલા ંલેવાયા હતા.  

� ચીને કોરોના વાઈરસ Íગે િવj આરો�ય સંથા તથા 

અમે�રકા સ�હત િવિવધ દ�શોને ૪ થી P�Vઆુર�એ જ 

મા�હતી આપી દ�ધી હતી.  

6. T�� ��ш�; : 7 i>�:         ���2 É� +��'. �� 

થીમ-૨૦૨૦: Food Safety, everyone`s business 

� \થમ \ારંભ : વષ�-૨૦૧૯થી  

7. É� +��'. R"��L+ - `��c$ �7�G$ (`��c$) 

lજુરાતTુ ં ગૌરવ : FSSAI =ારા Pહ�ર કરાયેલા Yડ સેiટ� 

ઈ�ડ�Oસમા ંસમs દ�શમા ંlજુરાત રા`ય \થમ Cમે 

� વdડ� �ડ સેફટ� �દવસની વ|V ૂ�અલ ઉજવણી \સગં ે �ડ 

સેફટ� એ�ડ ટા�ડડ� ઓથોર�ટ� ઓફ ઇ��ડયા =ારા ક���«ય 

આરો�ય મ�ંી ડૉ. હષ�વધ�નની ઉપNથિતમા ં lજુરાતને 

એવાડ� એનાયત 

� -�� 4: રા`યોની �ડ સેફટ� એOટની કામગીર� અને �ડના 

કાયદાના અસરકારક અમલીકરણ-કામગીર�ના 8dુયાકંન 

માટ� 

� દ�શના ૨૦ મોટા રા`યો પૈક� lજુરાત રા`યનો \થમ Cમ 

આ0યો છે. B રા`ય માટ� અને રા`યના ખોરાક અને 

ઔષધ િનયમન ત�ં માટ� ગૌરવની બાબત છે. તો બી� 

તરફ આ 8dૂયાકંનમા ં તિમલના ુ બીP Cમે, મહારા�� 
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�ીP Cમે અને ક�રળ રા`યનો ચોથા Cમે સમાવેશ 

કરવામા ંઆ0યો છે. 

� �U���: આ એવોડ�ની પસદંગીમા ં 8¦ુય પાચં બાબત 

ઉપર ખાસ ભાર 8કૂવામા ંઆ0યો હતો.  

1. Yડ સેiટ� Íગે કાયદા-િનયમોTુ ંપાલન 

2. ખોરાકના ન8નુાTુ ં�Ðૃથકરણ-�મતા અને સવ}લ�સ 

3. ક�ઝùમુર એnપાવરમે�ટ 

4. ટાફ-ખા� ઉ]પાદકો અને વેપાર�ની ��િનtગ  

5. ત�ં પાસે ઉપલ¾ધ માનવબળ અને બેટ \ે�Oટસીસનો 

સમાવેશ થાય છે. 

� બળ� ગયેલા ખા� તેલમાથંી બાયોડ�ઝલ બનાવવા શ% 

થયેલી અનોખી પહ�લ Íતગ�ત ૫,૧૧,૩૪૧ �કsા તેલનો 

જÐથો જમા કરાવી lજુરાત અsેસર રા`ય બ�V ુ

� BHOG (Blissful Hygienic Offering to God)એ 

FSSAIની એક એવી પહ�લ છે. Bના Íતગ�ત ધાિમQક 

થળો ઉપર િપરસવામા ં આવતો \સાદ તેમજ અ�ય 

ખોરાક Íગેની lણુવાની તપાસ કર� ઓડ�ટ =ારા યો�ય 

lણુ અપાઈ છે.  

É� +��'.�� X4q��* : 

� દ�શની સૌ \થમ “ßOલન ��ટ Yડ હબ” તર�ક�Tુ ંસ�માન 

કાકંર�યાને મ�Vુ ં  

� રા`યની �ુલ ૯ ��ટ “ßOલન ��ટ Yડ હબ”ના ંએવોડ�થી 

સ�માિનત 

8. q" T�� ��ш�; : � i>� 

��u������ ��Wк�2 : )�Rк�к� 

q" – � i>� – ����         H�+�� – x� �]2 ����   

� ભાઈકાકા તર�ક� પિસm થયેલા ભાઈલાલભાઈ પટ�લનો 

આB જ�મ�દવસ.  

� મોસાળ સારસામા ં જ�મેલા ભાઈલાલભાઈ માતા-િપતાના 

ચાર સતંાનોમા ંબીP સતંાન હતા.  

� િપતાનો મહ�નતકશ વભાવ વારસામા ંમ�યો હતો.  

� બાળપણમા ં ખેતરમા ં વષા�ડોડ�Tુ ં Yલ તોડવા જતા તેTુ ં

ઝેર� Zૂધ �ખમા ંપાડતા કાયમ માટ� એક �ખ lમુાવવી 

પડ� હતી.  

� ભાઈલાલભાઈને ભાઈકાકા કહ�તા હતા તે પછ� તેમના 

બાળકો પણ ભાઈકાકા કહ�વા લા�યા અને પછ� તો આ³ુ ં

lજુરાત તેમને ભાઈકાકા કહ�વા લા�Vુ.ં  

� ભણીગણી ભાઈલાલભાઈ ઇજનેર થયા.  

� ગાયકવાડ� વડોદરા, �નુા, urૂલયા Ísજે સરકાર અને 

િસtધમા ંઈજનેર� પોતાની 0યવસાયી �ુશળતાનો પ�રચય 

આપતા રwા.  

� તેઓના કૌશdયની તાર�ફ તો સરદાર પટ�લ Bવા 

મહાTભુાવે કર� હતી.  

� કાકં�રયા તળાવને રમણીય બનાવી તથા \ાણીબાગનો 

િવચાર તેમના જ ફળ�પુ �દમાગની નીપજ હતી.  

� ભાઈકાકાના �વનTુ ંિવશેષ પા) ુતે તેમની રાજનીિત.  

� વત�ં પ� તરફથી . ૂટંણી લડ� તેઓ 1962મા ંlજુરાત 

િવધાનસભામા ંિવરોધપ�ના નેતા થયા હતા.  

� સરદાર પટ�લ VિુનવિસQટ� આણદંના પહ�લા ઉપ�ુલપિત 

પણ બ�યા હતા.  

� મોટા િશ�ણશા¥ી ભાઈકાકાTુ ં31 માચ� 1970 ના રોજ 81 

વષ�ની વયે અવસાન થVુ ંહe ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૭-૦૬-૨૦૨૦) 

1. ભારતમા ં BS-VI વાહનોમા ં Ýધણની મા�હતી માટ� 

આગામી સમયમા ં કઈ નવી િસટમ ફરgજયાત કરાશે- 

"J4��к ��� kEFU" 

2. ભારતમા ં BS-VI વાહનોમા ં Ýધણની મા�હતી માટ� 

આગામી સમયમા ં કયાર� "Vિુનક sીન ��પ" નવી 

િસટમ ફરgજયાત કરાશે- �� gL'�&� ���� 

3. BS-VI વાહનમા ંÝધણની મા�હતી આપતી "Vિુનક sીન 

��પ"મા ં પે�ોલ અને સી.એન.� માટ� કયા રંગTુ ં ટ�કર 

લગાવવામા ંઆવશે - `��   >�� ��� 

4. BS-VI વાહનમા ંÝધણની મા�હતી આપતી "Vિુનક sીન 

��પ"મા ં ડ�ઝલ માટ� કયા રંગTુ ં ટ�કર લગાવવામા ં

આવશે - ������ ��� 

5. ક��« સરકારના માગ� અને પ�રવહન મ�ંીTુ ંનામ જણાવો 

- ��*��  ��к�. 

6. તાBતરમા ં "�રચડ � ડૉ�ક�સ એવોડ�-2020" િવBતા 

એકમા� અને \થમ ભારતીય – &�G�¿4� ��*к��- 

U'к[� G�хк m��� Hх*� 

7. Sૂન 2020મા ં કયા Pણીતા lજુરાતી નાટ� લખેકTુ ં

અમે�રકામા ં71 વષ} અવસાન થVુ ં- ea �Ñ� 

8. lજુરાતી નાટ� લખેક ઉમ ગþાTુ ં \થમ નાટક Bમા ં

પર�શ રાવલ અrભનય કયÉ હતો - -��[� 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    23 | P a g e  

 

9. Sૂન 2020મા ંકયા દ�શ =ારા સૌ\થમ કોરોના વાયરસ -

મહામાર� Íગે 'jતેપ�' Pહ�ર કરાVુ ં- ]�� 

10. jતેપ�મા ંજણા0યા 8જુબ ચીનમા ંસૌ\થમ કઈ તાર�ખે 

વાયરલ �Vમુોિનયા તર�ક�  કોરોના વાયરસની  Pણ થઇ 

હતી- �� T�+�I&� ���� 

11. "World food safety day" °ાર� ઉજવવામા ંઆવે છે- � 

i>� 

12. "World food safety day" સૌ\થમ ઉજવવાનો  \ારંભ 

કયા વષ} થયો- ���� 

13. "World food safety day"2020ની થીમ જણાવો -"food 

safety,  everyone's business" 

14. "World food safety day" к��� V��� eq����� `�� 

��- WHO 

15. FSSAI =ારા "World food safety day" 2020  િનિમ ે

Pહ�ર કરાયેલા "Yડ સેiટ� ઇ�ડ�Oસ"મા ં lજુરાતનો  Cમ 

જણાવો - 8[  

16. FSSAI =ારા "World food safety day" 2020  િનિમ ે

Pહ�ર કરાયેલા "Yડ સેiટ� ઇ�ડ�Oસ"મા ં  તિમલના ુ, 

મહારા�� અને ક�રલનો Cમ જણાવો -  HO4_�  &�q�, 

7�q� H�� ]�[� 

17. ઉપયોગ કરાયેલા ખા�તેલમાથંી બાયોડ�ઝલ બનાવવા  

ભારતમા ંશ% થયેલી અનોખી પહ�લ Íતગ�ત  lજુરાતે 5  

લાખથી વu ુ�કલોsામ  તેલનો જÐથો જમા કરાવી દ�શમા ં

કયો Cમ મેળ0યો છે -  8[ 

18. દ�શમા ંFSSAIની "BHOG"  પહ�લ �ુ ંછે - ���µк E[�� 

eU� �U�+���� `�*� 8+�� *�q H"$ х���к 

����� X41�a��� *U�+ к�. g�.' V��� $�c$ X41 

HU�R ��  

19. BHOGTુ ં  િવeતૃ નામ જણાવો - Blissful Hygienic 

Offering to God  

20. ક��«ીય આરો�ય મ�ંીTુ ંનામ જણાવો - ��L'� -;2��2� 

21. િવ�ાનગરના િવjકમા� તર�ક� ઓળખાતા ભાઈકાકાનો 

જ�મ�દવસ જણાવો - �  i>� ���� 

22. સરદાર પટ�લ VિુનવિસQટ� આણદંના \થમ ઉપ�ુલપિતTુ ં

નામ જણાવો - )�RG�G)�R U'�G ()�Rк�к�) 

DATE : ��-��-����

1. ��12$ : -��4G ��)�� - X4q��* +�к�� (�-.�')  

1. %િપયા ૧૫ કરોડ )ધુીની \િતબિંધત સા 

\કાર(\સપ)ની જમીનને હવે gજdલા કલેકટર તર� જ 

NAના િનણ�યની સા 

2. ગણોત, નવી અિવભા`ય શરત માટ� %.૫ કરોડથી વuનુી 

જમીનોની પણ કલેકટરને મSૂંર�ની સા 

� lજુરાતમા ં \િતબિંધત સા \કાર (\સપ)ની જમીનને 

rબનખેતીમા ં %પાતંરણ કરવામા ં આવે ]યાર� આવી 

જમીનને Sૂની શરતમા ંફ�રવવી પડ� છે.  

� અ]યાર )ધુી આવી જમીનTુ ંજ�ંી અTસુાર 8dૂય %િપયા 

પાચં કરોડ )ધુી હોય તો \ીિમયમ સદંભ} િનણ�ય કરવાનો 

અિધકાર કલેOટર પાસે રહ�તો હતો.  

� મહ�)લૂ િવભાગ =ારા કરવામા ંઆવેલા એક ઠરાવથી આ 

\�Cયામા ંકલેOટરોની સા %. ૫ કરોડથી વધાર�ને %.૧૫ 

કરોડ કરવામા ંઆવી છે.  

� ઠરાવમા ંજણા0યા 8જુબ ગણોતધારા સ�હતની નવી અને 

અિવભા`ય શરતની જમીન ખેતી તેમજ rબનખતેી હ�e ુ

માટ� Sૂની શરતમા ં ફ�રવતી વખતે \ીિમયમ લેવા માટ� 

અગાઉના ઠરાવની જોગવાઈ 8જુબ જ�ંી \માણે %. ૫ 

કરોડથી વધાર� 8dૂયાકંનના ક�સોના \કરણોમા ંસરકારની 

�વૂ� મSૂંર� અિનવાય� હતી.  

� \ીિમયમ Íગનેા ક�સોનો સમય મયા�દામા ંિનકાલ થાય તે 

માટ� કલેOટરોને 8dૂયાકંનની \વત�માન %. ૫ કરોડની 

સામા ંવધારો કરવાની બાબત સરકારમા ં િવચારા હ�ઠળ 

હતી.  

� B અ�વયે હવેથી જ�ંી 8જુબ થતા 8dૂયાકંન \માણ ે

%.૧૫ કરોડ )ધુીના 8dૂયાકંન Íગેની સા gજdલા 

કલેકટરને રહ�શે.  

� %.૧૫ કરોડથી વધાર� 8dૂયાકંન થeુ ં હોય તેવા \કરણો 

સરકારની �વૂ�મSૂંર� અથ} ગાધંીનગર, મોકલવા પડશે.  

� આ િનણ�યથી હવે %.૧૫ કરોડ )ધુીની ક�સમા ં કલOેટર 

તર� જ િનણ�ય થશે.  

� અગાઉ %. ૫ કરોડથી વu ુ8dૂયની જમીનના rબનખેતીના 

�કસામા ં�હતધારકોને ગાધંીનગર આવfુ ંપડe ુ ંહe ુ ં 

� %.૧૫ કરોડ )ધુીના અિધકાર \ા[ત થતા gજdલા ક�ાએ 

જ rબનખેતીના ક�સોના િનકાલ પણ ઝડપી થશે. 

� NA : નોન એsીકdચર (rબનખેતી) 
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2. к����� -���. (`��c$)  

"J >K�G�"� к����� 34к* : *� ��$�71� -'���$�  

G´к��e� х�G���� ��W�� 8[ ��ш  

�  લોકડાઉન તા. 25 માચ�થી 

� �ુલ 75 �દવસ લૉકડાઉન 

� �ુલ વસતી - 50 લાખ  

� વડા\ધાન : Bિસ�ડા આડ�ન 

� રાજધાની : વેrલt�ટન 

3. ���2 &ºк : cG�&G |к����к 8�EU�L' (`�[µк) 

HO4��: નાણાક�ય વષ� 2020-21 ભારતના GDPમા ં  3.2 

ટકાનો ઘટાડો થવાનો અTમુાન  

� વષ� 2019-20મા ંભારતનો GDP 4.2 ટકા 

H"$ äк��к.$ ���*� ���*� : 

� વdડ� બãક� પોતાના તાBતરના �લોબલ-ઇકોનોિમક 

\ોપેOટમા ં ચાx ુ નાણાક�ય-વષ�મા ં ભારતના આિથQક 

િવકાસના Íદાજમા ંમોટા પાયે ઘટાડો કયÉ છે.  

� જો ક� ૨૦૨૧મા ંભારતીય અથ�ત�ં ફર�થી બે
ંુ થઇ જશે.  

� નાણાક�ય વષ� ૨૦૧૯-૨૦મા ં ભારતનો િવકાસ દર ૪.૨ 

ટકા રwો હતો.  

� `યાર� નાણાક�ય વષ� ૨૦૨૦-૨૧મા ં ભારતના િવકાસ 

દરમા ં૩.૨ ટકાનો ઘટાડો જોવા મળશે. 

� વdડ� બãક� વuમુા ંજણા0Vુ ંછે ક� ભારતને મદં�માથંી બહાર 

લાવવા માટ� ભારત સરકાર =ારા અનેક પગલા લેવામા ં

આ0યા.  

� જો ક� આ પગલા લેવામા ં આ0યા પછ� પણ ચાx ુ

નાણાક�ય વષ� આિથQક ર�તે પડકારજનક બની રહ�શે.  

)��*�� N�.U� : 

� ��1�к.$ �;2 2019-20 - 4.2 'к� 

� 2018-19 - 6.1 'к�       2017-18 - 7.0 'к�. 

4. )��*-��U�� +�&��� ����ш ���*  

નેપાળમા ંવષ� 2015ના çકંૂપમા ંeટૂ� ગયેલી શાળાઓ ભારતે 

184 કરોડના ખચ} નવી બનાવી આપશે 

�;2 ������ к��� [$� -*�  

� ભારતની સે��લ rબ�dડÞગ ર�સચ� ઈß�ટટÀટૂની 

�ડઝાઈનના આધાર� ૧૮૪ કરોડ %િપયાના ખચ} સાત 

gજdલા - ગોરખા, નવાકોટ, ધ�ડtગ, દોલાખા, રામીચીપ, 

કવર�પેલેનચોક અને િસtધપેલેચોકમા ંપ૬ ઉ|ચ મા�યિમક 

શાળાઓની rબ�dડÞગ બાધંી આપશે. 

5. )��*�$ ��J4 +��� (+���)  

к������� ���g �'� IAF ���ш�' ‘
�&��2 ��E¼4 U´�’ 

*\$�� к��J4� 

� -�� 4: દ�શના Zુગ�મ \દ�શો તેમજ Zૂર )Zૂુરના િવતારોમા ં

રહ�તા કોરોના સ�હતના ચેપી રોગો સામે લડતા ં તેમજ 

ગભંીર rબમાર� ધરાવતા દદ¶ઓને એર rલiટ કર� 

હોNપટલમા ંપહqચાડવાના હ�eથુી 

6. q" T�� ��ш�; : � i>� 

� 4� *��� �.�� [� : q$%)5å4  

q" – � i>�-����    H�+�� – �³ T�+�I&�-����  

lજુરાતી સા�હ]ય જગતમા ં“જયrભ¦³”ુના નામે પિસm થયેલા 

બાલાભાઈ વીરચદંભાઈ દ�સાઈનો આB જ�મ�દવસ.  

� રાજકોટ gજdલાના વ�િછયામા ં મોસાળમા ં તેમનો જ�મ 

થયો હતો.  

� બાલાભાઈએ વરસોડા, બોટાદ, િવP�રુ અને 

અમદાવાદમા ંિશ�ણ લીuુ ંહe ુ.ં  

� તેમTુ ંબાળપણTુ ંનામ ભીખાલાલ હe ુ ંઅને પ]નીTુ ંનામ 

િવજયાબેન.  

� તેમાથંી પ]ની િવજયાબેનમાથંી “જય” અને પોતાના 

નામમાથંી “rભ¦³”ુ લઇ ઉપનામ જયrભ¦³ ુરા¦Vુ.ં 

� óન ધમ�ના િવ�ાધામ િશવ�રુ�માથંી તક�çષૂણ અને 

�યાયતીથ�ની પદવીઓ હાસંલ કર� હતી.  

� જયrભ¦³એુ ૩૫ વષ�ની લેખન કાર�કદ¶મા ં વાતા�, 

નવલકથા, ચ�ર�ો, બાળસા�હ]ય, ર�ડ�યો નાટક વગેર�ને 

લગતા ૩૦૦ કરતા વu ુ�ુતકો લ¦યા છે.  

� તેમા ં મ�ંીjર િવમલ, ભા�યિવધાતા, કામિવBતા, 

\ેમભOત કિવ િવજય, ભારત બાÄબુrલ, �દdહ�jર, 

નરક�સર�, સસંારસેe,ુ કંચન અને કાિમની, માદર� વતન, 

યાદવાથળ�, કાજળ અને અર�સો, મનઝ%ખો, ક�યાદાન, 

પગTુ ંઝાઝંર, રિસયો વાલમ, વગેર�નો સમાવેશ થાય છે.  

� �રુાણ અને ઇિતહાસમા ં પડ�લા િવરલ અને િવિશ�ઠ 

ચ�ર�ોનો મ�હમા એ જયrભ¦³નુા સા�હ]યસhનની 

િવશેષતા છે. 

� જયrભ¦³નેુ 1948ના વષ} �ુમારચ«ંક \ા[ત થયો હતો.  

� વત�માન lજુરાતી સા�હ]યકાર-લેખક ડૉ. �ુમારપાળ 

દ�સાઈના િપતા એટલે જયrભ¦³ ુ

� જયrભ¦³Tુુ ં24 �ડસે.1969ના રોજ અવસાન થVુ ંહe ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૮-૦૬-૨૦૨૦) 
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1. lજુરાત સરકારના મહ�)લૂ િવભાગ =ારા  ક�ટલા કરોડ 

)ધુીની \િતબિંધત સા \કારની જમીનને  rબનખતેી 

કરવાની સા gજdલા કલેકટર�ીને આપી- z.�� к��� 

2. lજુરાતમા ંઅગાઉ ક�ટલા કરોડ )ધુીની \િતબિંધત સા 

\કારની જમીનને rબનખતેી કરવાની સા  gજdલા 

કલેકટર�ી પાસે હતી- z. � к��� 

3. ગણોત, નવી અિવભા`ય શરતમા  ક�ટલા કરોડથી વuનુી 

જમીનોની પણ  gજdલા કલેકટર�ીને સતા અપાવામા ં

આવી- z.� к��� 

4. મહ�)લૂી ભાષામા ં NA એટલે �ુ ં - ��� 
��к�]� 

(%&�х�*�) 

5. lજુરાતના વત�માન મહ�)લૂ મ�ંીTુ ં નામ જણાવો- �� 

кr�шк)�R U'�G 

6. તા. 8 Sૂન 2020ની  Nથિતએ કોરોના 8Oુત Pહ�ર 

કરનાર િવjનો પહ�લો દ�શ જણાવો- "J4K�G�"� 

7. �Vઝૂીલે�ડના વડા\ધાન અને રાજધાનીTુ ંનામ જણાવો - 

h�+"�� `�æ� H�� ��%G¡c'� 

8. વdડ� બãકના Sૂન 2020ના �લોબલ ઇકોનોિમક \ોપેOટ 

8જુબ નાણાક�ય વષ� 2020-21મા ં  ભારતના �ડ�પીમા ં

ક�ટલા ટકાનો ઘટાડો થવાનો અTમુાન છે- x.�% 

9. વષ� 2019-20મા ંભારતનો GDP ક�ટલા ટકા હતો - ³.� 

10.  વષ� 2017-18નો ભારતનો GDP જણાવો- � 'к� 

11. વષ� 2018-19નો ભારતનો GDP જણાવો- �.� 'к� 

12. તાBતરમા ંભારતે વષ� 2015મા ંકયા દ�શમા ંçકંૂપ વખતે 

eટૂ� ગયેલી 56 શાળાઓને  %િપયા 184 કરોડના ખચ} 

તૈયાર કરવાના કરાર ઉપર હતા�ર કયા� છે - ��U�� 

13. Zૂર-)Zૂુરના ગભંીર અને કોરોનાના દદ¶ઓને ભારતીય 

વાV ુ સેના =ારા એરrલiટ કરવા કVુ ં એક ખાસ િવમાન  

તૈયાર કરાVુ ંછે- ‘
�&��2  ��E¼4 U��’ 

14. lજુરાતી સા�હ]ય જગતમા ં “જયrભ¦³”ુના નામે પિસm 

થયેલા લખેકTુ ં �%ુ નામ જણાવો - &�G�)�R 

���]��)�R ��+�R 

15. lજુરાતી સા�હ]યના લેખક બાલાભાઈ વીરચદંભાઈ 

દ�સાઈએ “જયrભ¦³”ુ ઉપનામ શાના પરથી રા¦Vુ ં હe ુ - 

U0�� ��q$�&����[� “q$” H�� U�*��� ����[� 

“%)5å4” G| eU�� q$%)5å4 ��5J4� 

16. lજુરાતી લેખક “જયrભ¦³”ુનો જ�મ °ાર� અને °ા ંથયો 

હતો - � i>�-���� *[� ��qк�' }q�G��� ��¡��$���  

17. સા�હ]યકાર જયrભ¦³નેુ કયા વષ} �ુમારચ«ંક \ા[ત થયો 

હતો – �;2-��³�  

18. વત�માન lજુરાતી સા�હ]યકાર-લેખક ડૉ. �ુમારપાળ 

દ�સાઈના િપતાTુ ંનામ જણાવો – ‘‘q$%)5å4’’ 

 DATE : ��-��-����

1. )��* – ]�� +�-�. ����� (����ш ���*)  

 

� િવતાર : ગાલવાન ઘાટ�, �વૂ� લ9ાખ 

� UT�1�: ભારતના કડક વલણ બાદ ચીને �વૂ� લ9ાખના 

�ણ થળેથી સેનાને ૨.૫ �ક.મી. પાછળ ખસેડ�  

� ચીનના સૈિનકોએ ગાલવાન વેલી, પે�ોrલtગ પોઈ�ટ-૧૫ 

અને હોટ N\Þગ એ�રયામાથંી પીછેહઠ કર� છે અને ર થી 

૨.૫ �કમી પાછા હટ�ા ંછે.  

� ૬ Sૂને બનેં દ�શના લેફટન�ટ જનરલ ક�ાના અિધકાર�ઓ 

વ|ચેની વાતચીતTુ ંઆ પ�રણામ છે.  

� આ અઠવા�ડયે પણ આ �ણ થળો સ�હત લદાખના 

SુદાSુદા પોઈ�ટ ખાતે િમ�ટtગ યોPવાની છે.  

2. к����� -���. : �\�Wк H+�� (`��c$)   

(1) ��� �c+�+� 
���2 60 �;2�� 7�N �х* �� к��$�  

� એિશયામા ંBની નોબલ \ાઈસ તર�ક� ગણના થાય છે તે 

ર�મન મે�સેસે એવોડ� આ વખતે ૬૦ વષ� પછ� �ી�વાર 

રદ કરવામા ંઆ0યો છે.  

� �ફrલપાઈ�સના ંમિનલામા ંઆ કાય�Cમ યોPઈ છે. 

(2) UNGA - 75 �;2�� R�*-�+�� U-�G� �х* ��W��� 

��*�g UNGA�� &�vк�� -�q� �-�ш� �-Å.  

� �Vયૂોક�મા ં ૧૫ મી સ[ટ�nબરથી જનરલ એસેnબલીની 

િમ�ટtગ યોPવાની છે.  

� UNGA: Vનુાઈટ�ડ નેશ�સ જનરલ એસેnબલી 

3. R�� ���2 IJ4%Kк `�& (кG�-+���*) 

� બૌm ધમ�ના આ�યાg]મક ધમ�l%ુ દલાઈ લામા(િતબટે)Tુ ં

\થમ nVrુઝક આdબમ ‘ઈનર વdડ�’ ૬ Sૂલાઈએ લો�ચ 

`�& ��;$�E�4 :  
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� તેમના મ�ંો અને \ાથ�નાઓને સગંીત સાથે રાગબm 

કરાયા 

� ��ш�;*�: ૬ Sૂલાઈ દલાઈ લામાનો ૮૫મો જ�મ �દવસ  

4. �\�Wк U$�2��1 R"��L+(U$�2��1)  

_ H�� ��ш 

� 01 – ડ��માક�             12 – Pપાન  

� 24 – USA              120 – ચીન 

� 168 – ભારત  

�ુલ દ�શ : 180             �ુલ માપદંડ : 32 

� +�E[�: યેલ અને કોલßnબયા VિુનવિસQટ� USA  

5. IISC - &ºcÆ4z : к����� +�_1 ��� H-���G (`��c$)   

� ભારતમા ંકોરોનાનો ચેપ Vરુોપ, મ�ય �વૂ� એિશયા અને 

દr�ણ એિશયાઈ િવતારમાથંી આ0યો હતો  

� ઈ��ડયન ઇß�ટટÀટૂ ઑફ સાય�સના લેટ�ટ ટડ�મા ં

જણા0યા 8જુબ ભારતમા ં કોરોના ચીનથી નહ� પણ 

Vરુોપ, મ�ય �વૂ�, ઓિશિનયા તથા દr�ણ એિશયાઈ 

િવતારોમાથંી આ0યો છે.  

� આ દ�શોમાથંી સૌથી વu ુ લોકો ભારત આ0યા. 

િવ¤ાનીઓએ �નોિમOસ ટડ�ના આધાર� આ દાવો કયÉ 

છે. 

)��*�� к����� é��� `Á$� :  

� P�Vઆુર�, ફ��આુર� અને માચ�-૨૦૨૦  

6. T�� ��ш�; : 9 i>� 

(1) -�� ���N ��Gк[�к��-+�T-0$к�� ]��+2 T�к"+�� 

150� ¾ >ê$�*�[ 

q" – 7 y�ë4̀ �.-1812       H�+�� – 9 i>�-1870  

� UKમા ંમ�યમવગ�ની સમયાઓ નવલકથામા ંરSૂ કરનાર 

સhક  

� ખાસ :૧૯મી સદ�નો સમયગાળો UKમા ં િવOટો�રયન Vગુ 

તર�ક� ઓળખાય છે.  

(2) T�� ��ш�; : 9 i>�  

��q�� к�� кG�U��� ¾ >1�*�[ 

� ગો�હલ )રુિસtહ� ત¦તિસtહ�,    ઉપનામ - ‘કલાપી’  

� જ�મ : ૨૬-૧-૧૮૭૪      અવસાન : ૯-૬-૧૯૦૦ 

� કિવ, \વાસ લેખક.  

� જ�મ લાઠ� (gજ.અમર�લી)ના રાજ�ુ�ંુબમા.ં  

� ૧૮૮૨ થી ૧૮૯૦ )ધુી રાજકોટની રાજ�ુમાર કૉલેજમા ં

\ાથિમક િશ�ણ, B �ખોની તકલીફ, રા`ક�ય ખટપટોને 

કૌ�ંુrબક કલશોને કારણે એ વખતના Ís�ે પાચંમા 

ધોરણ આગળ અટºુ.ં  

� દરિમયાન ૧૮૮૯મા ંરોહા (ક|છ)ના ંરાજબા (રમા) તથા 

કોટડા સાગંાણીના ંઆનદં�બા સાથે લ�ન.  

� િપતા અને મોટાભાઈના અવસાનથી સગીર વયે જ 

ગાદ�વારસ ઠર�લા એમને ૧૮૯૫મા ં લાઠ� સંથાનTુ ં

રાજપદ સqપાVુ.ં  

� રમા સાથે આવેલી ખવાસ Pિતની દાસી મqઘી (પછ�થી 

શોભના) પર ઢળેલી વ]સલતા એને ક�ળવવા જતા ં

સધાયેલી િનકટતાને કારણ ેગાઢ \ીિતમા ં પ�રણમી અને 

એમના �તરબાw �વનમા ંખળભળાટ મચી ગયો.  

� ઘણા સાસંા�રક, માનિસક, વૈચા�રક સઘંષÉને Íતે એમણ ે

૧૯૮૯મા ંશોભના સાથે લ�ન કVુ�.  

� ઋSુ અને સવેંદનશીલ \�ૃિતના આ કિવ \ા[ત રાજધમ� 

બPવવા છતા ંરાજસા અને રાજકાય�મા ંપોતાની Pતને 

ગોઠવી ન શ°ા. છેવટ� ગાદ�]યાગનો «ઢ િનધા�ર કર� 

.કૂ�લા કલાપીTુ ં છ[પિનયા Zુકાળ વખતે લાઠ�મા ં

અવસાન થVુ.ં 

���U�7 +À�� : 

� ૧૮૯૨ થી ૧૯૦૦ )ધુીની એમની સવ� કા0યરચનાઓને 

સમાવતા સsંહ ‘કલાપીનો ક�કારવ’Tુ ં કા�તને હાથે 

૧૯૦૩મા ંમરણોર \કાશન થVુ.ં  

� કલાપીનો કા0યકલાપ , હમીર� ગો�હલ (દ�ઘ�કા0ય), 

કાRમીરનો \વાસ, વીડનબોગ�નો ધમ� 

િવચાર,દય�ી�ટૂ� 

� ‘રાજવી કિવ કલાપી’ નામTુ ં એમના ં �વન િવશેTુ ં

�ુતક. 

� એમના નામથી આઈ.એન.ટ� નો ‘કલાપી એવોડ�' - ગઝલ 

માટ� આપવામા ંઆવે છે. 

� 1997થી કલાપી એવોડ� આપવાની શ%આત કરવામા ં

આવી છે. 

� ૧૯૬૬મા ં lજુરાતી ચલrચ� ‘કલાપી’ બનાવાVુ ં Bમા ં

અrભનેતા સ�ંવ �ુમાર� કલાપીની çિૂમકા ભજવેલી. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૦૯-૦૬-૨૦૨૦) 

1. ભારતના કડક વલણ બાદ કયા સરહદ� \દ�શમાથંી ચીની 

સેનાને 2.5 �કમી પરત ખસfુ ંપડùુ-ં ��G��� ^�'.  
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2. ભારતમા ંગાલવાન ઘાટ� સરહદ� િવતાર °ા ંઆવેલો છે 

- ¾ >�2 G��х 

3. આગામી સમયમા ં યોPનાર UNGAની બેઠકમા ં વૈિjક 

કોરોના મહામાર�ને કારણે ક�ટલા વષ�ના ઇિતહાસમા ં\થમ 

વાર કોઇ નેતા  હાજર  રહ�શે ન�હ- �� �;ૅ 

4. UNGAની બેઠક આગામી સમયમા ં °ાર� યોPશે- ��  

+o'�I&� ���� 

5. UNGATુ ં  િવeતૃ નામ જણાવો - J4��|'�� ��ш"+  

q��G 
+�I&G� 

6. UNGA-2020ની આગામી બેઠક યોPશે - "J >$�к2 

7. કોરોના વૈિjક મહામાર�ને કારણે અ]યાર )ધુી 60 વષ�ના 

ઇિતહાસમા ં "ર�મન મે�સેસે એવોડ�" આ વષ}  પણ 

ક�ટલામી વખત રદ કરાયો - 7�N �х* 

8. "ર�મન મે�સેસે એવોડ�" કયા દ�શ =ારા આપવામા ંઆવે છે 

- TyG�U�|"+ 

9. એિશયાના નોબલ \ાઈઝ તર�ક� કયો �રુકાર ઓળખાય 

છે- "��� �c+�+� 
���2"   

10. "ઈનર વdડ �"nVrુઝક આdબમ કોના =ારા તૈયાર કરાયો છે 

- &rY �2 X4ì4 �G�R G�� 

11. "ઈનર વdડ �" nVrુઝક આdબમTુ ં િવષયવe ુ જણાવો-  

�G�R G���� �7� H�� 8�[2��g�� +���* +�[� ��� 

&Y к��$� 

12. બૌm ધમ� l�ુુ દલાઈ લામાનો જ�મ �દવસ જણાવો - �  

i4G�R 

13. Sૂન-૨૦૨૦ વૈિjક પયા�વરણ ઈ�ડ�Oસ 8જુબ \થમ Cમનો 

દ�શ જણાવો – ��"�к2  

14. Sૂન-૨૦૨૦ વૈિjક પયા�વરણ ઈ�ડ�Oસમા ં ભારતનો Cમ 

જણાવો – 168  

15. Sૂન-૨૦૨૦ વૈિjક પયા�વરણ ઈ�ડ�Oસમા ં Pપાન, USA 

અને ચીનનો Cમ જણાવો – HO4_� 12, 24 H�� 120  

16. Sૂન-૨૦૨૦ વૈિjક પયા�વરણ ઈ�ડ�Oસમા ં ક�ટલા દ�શનો 

સમાવેશ કરાયો છે – 180  

17. વૈિjક પયા�વરણ ઈ�ડ�Oસ કોના =ારા તૈયાર કરાયો છે - 

$�G H�� к�G»I&$� J4����+µ'. USA 

18. કોના અહ�વાલમા ં ભારતમા ં કોરોનાનો ચેપ Vરુોપ, મ�ય 

�વૂ� એિશયા અને દr�ણ એિશયાઈ િવતારમાથંી આ0યો 

હોવાTુ ંતારણ નીક�V ુછે - IISC – &ºcÆ4z 

19. IISCTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - Rk"�$� |»"E''í >' Îy 

+�$"+ 

20. ભારતમા ંકોરોનાનો \વેશ °ાર� થયો હતો - m"J4̀ �., 

y�ë4̀ �. H�� �]2-2020 

21. કયા Ísે� નવલકથાકાર-સા�હ]યકારની ૧૫૦મી 

��ૂયિતિથ ઉજવાઈ રહ� છે - ]��+2 T�к"+ 

22. Ísે� નવલકથાકાર-સા�હ]યકાર ચાdસ� �ડક�સનો જ�મ 

તથા અવસાન �દવસ જણાવો -  7 y�ë4̀ �.-1812 *[� 

9 i>�-1870  

23. UKમા ં ૧૯મી સદ�નો સમયગાળો કયા Vગુ તર�ક� 

ઓળખાય છે - ��L'�T�$� J4� 

24. પ�ંડતVગુના Pણીતા રાજવી કિવTુ ં નામ જણાવો – 

кG�U�  

25. કિવ કલાપીTુ ં8ળૂનામ જણાવો - �4��+¡-N *5*�+¡-N 

��T-G 

26. કિવ કલાપીનો જ�મ કયા ંઅને °ાર� થયો હતો – *�.26-

1-1874 *[� G�v.(H��G�)  

27. કિવ કલાપીના સવ� કા0યસsંહTુ ં નામ જણાવો – 

‘кG�U��� к�к���’  

28. કલાપીનો ક�કારવ કા0યસsંહTુ ંકોણે \કાિશત કયÉ હતો – 

к�� к�"*  

29. કિવ કા�તે °ા વષ�મા ં કલાપીનો ક�કારવ કા0યસsંહ 

\કાિશત કયÉ હતો – 1903�� �1�a� 

30. કિવ કલાપીના �વન િવશેના �ુતકTુ ં નામ જણાવો – 

‘��q�� к�� кG�U�’ 

31. lજુરાતી સા�હ]યમા ંકલાપી એવોડ� કોના =ારા આપવામા ં

આવે છે – `R.
�.'.. +�E[� V���  

32.  lજુરાતી સા�હ]યમા ં°ા �ે�મા ંિવિશ�ટ યોગદાન બદલ 

કલાપી એવોડ� આપવામા ંઆવે છે – �KG  

33. lજુરાતી સા�હ]યમા ં ગઝલ �ે�મા ં ઉમ \દાન બદલ 

અપાતો કલાપી એવોડ�ની શ%આત કયારથી થયો – �;2-

1997  

34. lજુરાતી ચલrચ� ‘કલાપી’ કયાર� બ�V ુ હe ુ ક� Bમા ં

અrભનેતા સ�ંવ �ુમાર� કલાપીની çિૂમકા ભજવેલી – 

�;2-1966 
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DATE : ��-��-����

1. к����� -���. : �\�Wк H+�� (`�[µк)  

� UN�� H-���G: કોરોનાને કારણે આ વષ}-૨૦૨૦મા ંવu ુ

૪.૯ કરોડ લોકો અિત ગર�બીનો ભોગ બનશે 

H"$ *��1� : 

UN મહામ�ંી એ�ટોિનયો lટુર�સના િનવેદનો  

� વૈિjક GDPમા ં૧ ટકાના ઘટાડા સાથે ૭ લાખ બાળકોનો 

િવકાસ %ધંાશે  

� ખા� )રુ�ા પર એક નીિત Pહ�ર કરતા ં તેમણે ક~ુ ં ક�, 

Zુિનયાની ૭.૮ અબજ વતીને ભોજન માટ� �રૂતાથી વu ુ

આહાર ઉપલ¾ધ છે.  

� પરંe ુ વત�માનમા ં ૮૨ કરોડથી વu ુ લોકો çખૂમરાનો 

િશકાર બ�યા છે અને પાચં વષ�થી ઓછ� વયના લગભગ 

૧૪.૪ કરોડ બાળકોનો પણ િવકાસ થતો નથી. 

� એ�ટોિનયો lટુર�સે િવjના દ�શોને વૈિjક ખા� )રુ�ા 

)િુનિ�ત કરવા માટ� ત]કાળ પગલા ંભરવા જણા0Vુ ંહe ુ.ં  

� તેમણે ચેતવણી આપી હતી ક�, જો ત]કાળ પગલા ં

ભરવામા ંનહ� આવે તો પ�ટ છે ક� ભીષણ વૈિjક ખા�ાæ 

કટોકટ� પેદા થવાTુ ંજોખમ વધી ર~ુ ંછે. 

� UN મહામ�ંી : એ�ટોિનયો lટુર�સ  

2. 
�ш$�R �+¡- : ‘¾ >� H�G�к�’ `��T�* �+*� 

�1*�. 2020 – ��� H�$��1 (�"$ N�) 

х�+ : આ સાવાર ગણતર� નહ� ગણાય  

� વૈ¤ાિનક પરંપરાગત ગણતર� શકય ન હોવાથી �નૂમે 

તા. ૫ અને ૬ Sૂને �નૂમ અવલોકન પmિતનો ઉપયોગ 

કર� ગણતર� કર� 

 

äк��к.$ �T-*� : 

� વષ�-૨૦૨૦મા ંગીરમા ં િસtહોની સ¦ંયા ૨૮.૮૭ ટકા એટલ ે

ÍદાB ૨૯ ટકા વધીને �ુલ-૬૭૪ થઈ  

��E*��: 

� સૌરા��ના ૯ gજdલાઓમા ં૩૦ હPર ચોરસ �કલોમીટરમા ં

િસtહોના અવલોકનના �કડા Pહ�ર  

� છેdલા ં ૩૦ વષ�મા ં િસtહોના રહ�ઠાણ િવતારમા ં ૨૩,૪૦૦ 

ચોરસ �કલોમીટરનો વધારો  

� �ુલ ૬૭૪મા ં૧૬૧ નર, ૨૬૦ માદા, ૪૫ નર પાઠડા, ૪૯ 

માદા પાઠડા, ૨૨ વણ ઓળખાયેલા પાઠડા અને ૧૩૭ 

િસtહ બાળ  

� છેdલા ંપાચ વષ�મા ં િસtહનો િવતાર ૩૬ ટકા વધી ગયો 

એટલે ક� ૮ હPર ચો.�ક.મી.નો વધારો થયો  

 
к��� �.*� [J4� ¾ >� H�G�к� ?  

� 5 Sૂને બપોર� બે વા�યાથી 6 Sૂન બપોર� બે વા�યા )ધુી 

િસtહોTુ ં�નૂમ અવલોકન કરવામા ંઆ0Vુ ંહe ુ.ં  

� આ કવાયતમા ં1400 કમ�ચાર�ઓ જોડાયા હતા.  

� 13 િવિવધ િવભાગ પાડવામા ંઆ0યા.  

� �પીએસ થાન, સમય, િસtહોની સ¦ંયા, 0યNOતગત 

ઓળખ, lણુ, ર��ડયો કોસ� નબંર, છબીઓ અને ઈ-lજુ 

ફોર�ટ ડ�ટા ર�કોડ� કરવામા ંઆ0યો હતો.  

� �આઈએસ અને �કડાક�ય સોiટવેરનો ઉપયોગ કર�ને 

ડ�ટા િવRલેષણ કરવામા ં આ0Vુ ં હe ુ.ં આ પ�ધિતને બીટ 

ચકાસણી (¾લોક કાઉ�ટ મેથડ) તર�ક� પણ ઓળખાય છે. 

� દર પાચં વષ} િસtહોની વસતી ગણતર� યોPય છે  

3. )��*-��U�� +�&��� (����ш ���*)  

)��*�� ��E*���� ��U���  ��� �кш��� U�*��� �1�Á$� : 

��� �кш��� ��U���� +�+��� �i>�.  
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� નેપાળની સસંદ \િતિનિધ સભાએ નવા રાજક�ય નOશા 

માટ� લવાયેલા બધંારણીય )ધુારાને સવા�Tમુતે મSૂંર� 

આપી દ�ધી છે.  

� નેપાળના વડા\ધાન ક�.પી. ઓલીની સરકાર રાજક�ય 

નOશા અને એક નવા રા���ય \તીક rચતને મા�યતા 

આપવાનો \તાવ \િતિનિધ સભા સમ� રSૂ કયÉ હતો.  

� નેપાળની સસંદના નીચલા lહૃ ચચા� િવચારણા ંપછ� તેને 

મSૂંર� આપી દ�ધી.  

� નેપાળની સસંદ� B રાજક�ય નશાને મSૂંર� આપી છે તેમા ં

ભારતના �હસાના rલ�લુખે, કાલાપાની અને 

rલNnપયાuરુાને નેપાળનો �હસો ગણાવાયો છે.  

)��*�� ����� :  

� ભારત સરકાર આ રાજક�ય નOશાને ફગાવી .કૂ� છે અને 

તેને નેપાળTુ ંએકતરફ� પગxુ ંગણાવતા તેનો અNવકાર 

કયÉ હતો.  

4. �4qG� �4yG� q� H%)$��  7�q� *&î� ¾ >12 : 

X4q��* +�к�� (q� Á$�E[�U�)  

� �ીજો તબKો : તા. ૨૦ એિ\લ થી ૧૦ Sૂન-૨૦૨૦  

 

yGï :�* H�� к�� : 

� �ુલ ૧૦,૭૦૩ કામો =ારા ૨૯ લાખ �િમકોને રોજગાર� 

અપાઈ 

� અrભયાનના પગલ ે છેdલા �ણ વષ�મા ં ૪૦,૬૨૮ લાખ 

ઘનYટ જળ સsંહ �મતામા ંવધારો થયો છે. 

� આ વષ} િવપ�રત સજંોગોમા ંપણ ૧૭,૦૭૫ લાખ ઘન �ટ 

જળસsંહ �મતા વધી છે. 

q� H%)$���� +r8[ 8���) H�� E[� :  

� તા. ૧લી મે-૨૦૧૮ 

� થળ : કોસમડ�, ભ%ચ  

5. &�$к�' ]�R�� 8�ðк' 

(`0��)2� )��*)  

)��*�$ ��-к��� �����Q ����� ]��� 8�ðк'�� �R� R� 

PRC Gх��O4� шz кJ4ñ 

� ચીનTુ ંસાવાર નામ - પીપdસ �રપ�¾લક ઓફ ચાઈના 

(PRC)  

� ;�$�7: ભારતમા ં ચાલતી ચીની \ો�કટના બ�હ�કારની 

જનPlિૃતની Æબંેશમાથંી આબાદ બચીને હલક� 

lણુવાનો સામાન પધરાવી દ�વાનો ચીનનો નવો પãતરો 

એટલે ક� PRC  

6. T�� ��ш�; : 8 i>�  

���2 gш� �� (��W -�+��� T��+) 

[�-2020: ‘ઈનોવેશન ફોર અ સટ�ઈનેબલ ઓશન’  

� +�E[� : Vનુાઈટ�ડ નેશ�સ  

� х�+ : આ વષ�ની થીમ ખાસ કર�ને UN �ડક�ડ ઓફ 

ઓશન સાય�સ ફોર સટ�ઈનેબલ ડ�વલપમે�ટ B વષ�- 

૨૦૨૧ થી ૨૦૩૦ )ધુી ઉજવવામા ંઆવશે.   

� -�� 4: માનવીય \fિૃને કારણે સ8«ુમા ં કાબ�ન 

ડાયોOસાઇડTુ ં \માણ વધeુ ં Pય છે. �હમશીલાઓ 

ઓગળતી Pય છે અને સ8«ુની સપાટ� સતત �ચી 

આવી રહ� છે. આ િવશે Pગ�ુકતા લાવવા 

7. q" T�� ��ш�; : 10 i>� 

��U�Gк к�+�. : �4��)�R ¾4��)�R )���� 

q" – 10 i>�-1917     H�+�� – 30 g�E'-2008  

� આB ગાધંીવાદ� િવચારક મ. જો. પટ�લ અને ગાધંીવાદ� 

રચના]મક કાય�કર )રુાભાઈ �નુાભાઈ ભરવાડનો 

જ�મ�દવસ.  

� અમદાવાદમા ંભરવાડ ¤ાિતમા ંજ�મેલા )રુાભાઈ રા��ના 

વત�ંતા સsંામ દરિમયાન ગાધંી \ભાવમા ંઆ0યા અને 

�વન આઝાદ�ના �દોલન અને રચના]મક કાયÉ માટ� 

સમિપQત કVુ� હe ુ.ં 

� )રુાભાઈના �વનTુ ં િવશેષ કાય��ે� ભરવાડ સમાજમા ં

)ધુારણા તથા ગાધંીવાદ� રચના]મક કાય�Cમોમા ંર~ુ ંહe ુ.ં 

� ગોપાલક સમાજ �ુ�રવાજોમાથંી 8Oુત થાય તે તેઓની 

\ાથિમકતા રહ� હતી. તે �દશામા ં િવ�ાલયો અને 

છા�ાલયો થાપી )રુાભાઈએ ભગીરથ \યાસો કયા� હતા. 

� lજુરાત ગોપાલ િશ�ણ સિમિત, ભારત ગોપ ¤ાિત 

મડંળ, �ી lજુરાત ગોપાલક મડંળ, lજુરાત ગોપાલક 

સેવા સઘં, �ી ભાલ નળકાઠંા ગોપાલક મડંળ, �ી 

lજુરાત સામાgજક )ધુારા સિમિત, lજુરાત ગોપાલક 

િવકાસ મડંળ Bવી અનેક સંથાની થાપના અને 

સવંધ�નમા ંપણ )રુાભાઇTુ ંયોગદાન ર~ુ ંહe ુ.ં  
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� lજુરાતના ગોપાલક સમાજ િવષે સમાજમા ં શા¥ીય 

સમજ ઉભી થાય તે માટ� તેઓએ અનેક સ¦ંયામા ં�ુતકો 

અને સામિયકો પણ \કાિશત કયા� હતા.  

� lજુરાતના વrંચતોના વાણોતર સમા )રુાભાઈ ભરવાડTુ ં

30 ઓગટ 2008ના રોજ અવસાન થVુ ંહe ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૦-૦૬-૨૦૨૦) 

1. Sૂન 2020ના  Vનુાઈટ�ડ નેશ�સના અહ�વાલ 8જુબ  

કોરોના મહામાર�ના કારણે વષ� 2020મા ં  િવjમા ંક�ટલા 

લોકો  અિત ગર�બીનો ભોગ બનશે- ³.� к��� 

2. Vનુાઈટ�ડ નેશ�સના વત�માન મહામ�ંીTુ ં નામ જણાવો- 


"'���$� X4'��+ 

3. Vનુાઈટ�ડ નેશ�સના તાBતરના અહ�વાલ 8જુબ વૈિjક 

�ડ�પીમા ંએક ટકાનો ઘટાડો થાય તો ક�ટલા બાળકોના 

િવકાસ  ઉપર  ગભંીર અસર પડ� - � G�х 

4. તાBતરમા ં Sૂન -2020મા ં  એિશયાઇ િસtહોની ગણતર�  

કયા આધાર-પmિતથી કરવામા ં આવી - "¾ >� 

H�G�к�" 

5. lજુરાતમા ંવનિવભાગ =ારા "�નૂમ અવલોકન" આધાર 

યોPયેલી  ગણતર�મા ંગીરના િસtહોની સ¦ંયા ક�ટલા ટકા  

વધીને  �ુલ ક�ટલી થઈ છે - ��.��(��%)  H�� ��³ 

6. lજુરાતમા ં તાBતરમા ં યોPયેલ rબન સાવાર િસtહોની 

વસિત ગણતર�મા ં ક�ટલા gજdલા અને  ક�ટલા િવતારને  

આવર� લેવાયો છે - ��  }q�G�  H�� x�  -m� ]��+ 

TкG��'� 

7. lજુરાતમા ં છેdલા 30 વષ�મા ં િસtહોના રહ�ઠાણ િવતારમા ં

ક�ટલા ચોરસ �કલોમીટરનો વધારો થયો - �x,³�� 

8. lજુરાતમા ં છેdલા 05 વષ�મા ં િસtહોના રહ�ઠાણ િવતારમા ં

ક�ટલા ચોરસ �કલોમીટરનો વધારો થયો - �,��� (x�%) 

9. lજુરાતમા ં દર ક�ટલા વષ} િસtહોની ગણતર� યોPય છે – 

� �;2 

10. lજુરાતમા ં વષ� 2015મા ં સાવાર ર�તે ક�ટલા િસtહ 

નqધાયા હતા - ��x 

11. તાBતરમા ંકયા દ�શની સસંદ� ભારતના અ8કુ િવતારોને 

તેનામા ં દશા�વતા  નવા નકશાને  મSૂંર� આપી છે Bનો 

ભારતે સખત િવરોધ નqધાવીને અવીકાર કયÉ છે - 

��U�� 

12. નેપાળની સસંદ� તેના નકશામા ંભારતના કયા િવતારને 

નેપાળનો �હસો ગણા0યો છે - %G¾4G�х, к�G�U��� H�� 

%GZIU$�Ä4�� 

13. તાBતરમા ં  )જુલામ  )ફુલામ જળ અrભયાનનો  કયો 

તબKો તા.10 Sૂન 2020ના રોજ �ણૂ� થયો -  7�q� 

14. )જુલામ )ફુલામ જળ અrભયાનના �ીP તબKાનો 

સમયગાળો જણાવો - *�.�� 
�8G[� �� i>� ���� 

15. )જુલામ )ફુલામ જળ અrભયાનના �ીP તબKામા ં

લૉકડાઉન દરિમયાન ક�ટલાક કામો થક� ક�ટલા માનવ�દન 

રોજગાર�Tુ ં િનમા�ણ થVુ ં - ��,��x  H�� �� G�х  

���T�� 

16. )જુલામ )ફુલામ જળ અrભયાનના �ુલ �ણ તબKાથી 

lજુરાતની જળસsંહ �મતામા ં ક�ટલો વધારો થયો - 

³�,��� G�х ^� Ê' 

17. )જુલામ )ફુલામ જળ અrભયાનનો સૌ\થમ \ારંભ 

lજુરાતમા ં °ાર� અને °ા ં થયો - �� � ����  H��  

к�+�., )z] 

18. ચાઇના =ારા ભારતીય sાહકોને ગેર માગ} દોરવા તેની 

\ોડOટ ઉપર કયા નામનો  ઉdલેખ કર� છે - �R� R� 

PRC 

19. ચાઇનાTુ ંસાવાર નામ PRCનો િવeતૃનો અથૅ જણાવો 

- �UU�+  T�Uò�Gк gy ]�|�� 

20. "િવj મહાસાગર  �દવસ" °ાર� ઉજવાય છે - � i>� 

21. "િવj મહાસાગર �દવસ"-2020ની થીમ જણાવો - 

"|����ш� y�� H  +E'���&G gш�" 

22. UN ડ�ક�ડ ઓફ ઓશન સાય�સ ફોર સટ�નેબલ 

ડ�વલપમે�ટ ઉજવણી માટ�નો  દસકો જણાવો - �;ૅ 

����[� ��x� 

23. ગોપાલ ક�સર� )રુાભાઈ �નુાભાઈ ભરવાડનો  જ�મ�દવસ 

જણાવો - �� i>� ���� 

DATE : ��-��-����

1.)��*�$ �48� к�'2 -��� T��-. (&����1):  

H��* ��� -0��� �4���1�  

� બે�ચ : જજ- એલ. નાગેjર રાવ  

H��* �7 к�$�� �� 3 >�  >* H��к�� �[� 

���*��� �4���1� : 
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� તાિમલના ુની મે�ડકલ કોલેજોમા ં ઓબીસી ઉમેદવારો 

માટ�ના Oવૉટા પર અર�ઓનો િનકાલ કરતા ં)\ુીમ કોટ� 

જણા0Vુ ં હe ુ ં ક�, અનામત મા� કાયદો છે, 8ળૂçતૂ 

અિધકાર નથી.  

� જ�ટસ એલ નાગેjર રાવના નેe]ૃવ હ�ઠળની બે�ચ ે

જણા0Vુ ં હe ુ ં ક�, કોઈ ભારતીય નાગ�રક અનામતને 

8ળૂçતૂ અિધકાર હોવાનો દાવો કર� શક� નહ�.  

� જો કોઈ નાગ�રકને અનામતનો લાભ આપવામા ંન આવે 

તો તેના બધંારણીય અિધકારTુ ં ઉdલઘંન થાય છે તેમ 

ગણી શકાય નહ�.  

� તાિમલના ુની મે�ડકલ કોલેજોમા ં ઓબીસી િવ�ાથâઓ 

માટ� બેઠકો અનામત નહ� રાખીને તેમના 8ળૂçતૂ 

અિધtકારોTુ ં ઉdલઘંન કરાe ુ ં હોવાનો દાવો કરતી 

અર�ઓની )નુાવણી કરતા ં જ�ટસ એલ નાગેjર રાવે 

જણા0Vુ ંહe ુ.ં  

H��* 3 >�  >* H��к�� �[� *�[� `T'óкG 32 �*�2* 

H�N к�. шк�$ �-Å : �48�  

� )\ુીમ કોટ� સવાલ કયÉ હતો ક�, અનામતના લાભ 

8ળૂçતૂ અિધકાર નથી ]યાર� આ�ટvકલ ૩૨ Íતગ�ત 

કરાયેલી અર� ક�વી ર�તે ટક� શક� ?  

� કોના 8ળૂçતૂ અિધકારોTુ ંઉdલઘંન થઈ ર~ુ ંછે ?  

� 8ળૂçતૂ અિધકારોTુ ં ઉdલઘંન થઈ ર~ુ ં હોય ]યાર� જ 

આ�ટvકલ ૩૨ Íતગ�ત પડકાર આપી શકાય .'  

?4� �� +� к�+ : 

� સીપીઆઇ, ડ�એમક� =ારા ૨૦૨૦-૨૧મા ંÍડર sે`Vએુટ, 

પોટsે`Vએુટ મે�ડકલ અને ડ��ટલ અ¿યાસCમો માટ� 

ઓલ ઇ��ડયા Oવૉટામા ંતાિમલના ુ =ારા સર�ડર કરાયેલી 

બેઠકોમા ં ૫૦ ટકા ઓબીસી અનામતની માગ કરતી 

િપ�ટશન દાખલ કરાઈ હતી.  

� અરજકતા�ઓએ જણા0Vુ ં હe ુ ં ક�, તાિમલના ુમા ં ઓબીસી 

અનામત ૫૦ ટકા થવા Pય છે. તેથી તાિમલના ુ =ારા 

સર�ડર કરાયેલી બેઠકોમા ંમે�ડકલ કોલેજમા ં\વેશ સમયે 

ઓબીસી ઉમેદવારોને ૫૦ ટકા અનામતનો લાભ મળવો 

જોઈએ.  

� ઓબીસી ઉમેદવારોને અનામત Íતગ�ત \વેશનો ઇનકાર 

તેમના 8ળૂçતૂ અિધકારTુ ં ઉdલઘંન છે. તેથી NEET 

Íતગ�તના કાઉ�સેrલtગ પર મનાઇÄકુમ આપવામા ંઆવે. 

2. NIRF-2020: )��*�� e�] �ш61 +�E[�gO4� ��k"кô� 

m-�� (�ш61) 

к�'���. 34q& ��ш�� 8[ _�� �ш61 +�E[�g (94G-10 

к�'��.) 

ઓવરઓલ ર���કÞગ : IIT-મ«ાસ 

� VિુનવિસQટ� : IISC-બãગx�ુુ 

� મેનેજમે�ટ : આઇ.આઇ.એમ અમદાવાદ 

� મેડ�કલ : AIIMS-નવી �દdહ� 

� લૉ : નેશનલ લો �લૂ ઇ��ડયા VિુનવિસQટ� - બã�x%ુ  

� �ે�ઠ કોલેજ : િમ�ર�ડા હાઉસ-�દdહ�  

� \થમવાર ડ��ટલ ક�ટ�ગર�નો સમાવેશ : મૌલાના આઝાદ 

ઈß�ટટÀટૂ ઓફ ડ��ટલ સાયN�સસ-�દdહ�  

� આ�કvટ�Oચર : ખડક�રુ (પિ�મ બગંાળ)  

� ઇજનેર� : IIT-મ«ાસ  

� ફામ�સી : Pિમયા હમદદ� -નવી �દdહ� 

� ર���કÞગ આપવાનો \ારંભ : વષ� ૨૦૧૬થી  

X4q��*�� +�E[�gO4� ��k"кô� к��'к 

 

�U��� : 

� ટ�rચtગ, લિન�ગ એ�ડ �રસોિસQસ, �રસચ� એ�ડ \ોફ�શનલ 

\ે�Oટિસસ, �રઝdટ અને [લેસમે�ટ, વૈિjક તર� સંથાની 

ભાગીદાર� અને સંથા Íગ ેલોકોની મા�યતા સામેલ.  

� NIRF : નેશનલ ઇß�ટટVશૂનલ ર���કÞગ Ã�મવક�  

� �7�G$ : માનવ સસંાધન િવકાસ  

3.U-�G : T��+2 к���"'�R� UY�* (`��c$) 

` UY�*�� HG к���� к��� ��d$ &�� H����� 

}q�G� &�q� 

?4� �� T��+2 к���"'�R� UY�* 
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� ર�વસ� Oવોર�ટાઈન સમાજના ચોKસ વય Sુથના લોકોને 

અrલ[ત કરવાની \�Cયા છે.  

� સCંમણનો ખતરો વu ુ હોય તેમને ર�વસ� Oવોર�ટાઈન 

કરવામા ંઆવે છે.  

� વયોfmૃ લોકોને સCંમણનો સૌથી વu ુખતરો હોય છે. 

� આમ, વu ુ વયના લોકો, ક��સર, હાટ� , ઈnVનુ િસટમ 

નબળ� હોય, નાના બાળકો, સગભા� મ�હલાઓના આ 

Sુથમા ંસમાવેશ થાય છે.  

� આગોતરા આયોજન%પે ર�વસ� Oવોર�ટાઈન કરવામા ં

આવે છે.  

� �રવસ� Oવોર�ટાઈનની પmિત અમલમા ં 8કૂનાર ક�રળ 

રા`ય બાદ અમદાવાદ gજdલો ò=તીય બ�યો છે અને 

અમદાવાદ gજdલાની પહ�લની ક��« સરકાર� નોધ લીધી છે.  

4. T�� ��ш�; : 11 i>�  

ä*����F.$ G��G _��+¡� m�zк*� T��+ 

[�-2020 : Dia Internacional De Sensibilizacion En Los 

Pasos a Nivel 

5. q" T�� ��ш�; : 11 i>� 

 _���*��� : ��8+�� %&E�G 

 q" : 11 i>�-1897       H�+�� : 19 T�+�I&�-1927  

� ‘+�y��ш� к. *õ� H& -��� T�G º -�, ��х�� -� 

q�� Tк*�� &�i4
 к��*G \ -�’ \eતુ \િસm કા0ય 

પNંOતના લેખક અને Pણીતા Cાિંતકાર� રામ\સાદ 

rબમીલનો આB જ�મ�દવસ.  

� Vપુીના શાહજહા�ંરુમા ંજ�મેલા રામ\સાદ ઘરમા ંજ ઉ|ચ 

દરજPTુ ંિશ�ણ પાnયા હતા.  

� િપતા ઉZૂ�  શીખવા માટ� મૌલવી પાસે મોકલતા.  

� ભણવામા ંઅને ખાસ તો ભાષા શીખતી વખતે લાપરવાહ� 

બદલ રામ\સાદ િપતાના હાથનો ��ુકળ માર પણ ખાતા.  

� Vવુાવથામા ં�વન આય� સમાજ માટ� સમિપQત કરવાTુ ં

નK� કVુ� ]યાર� િપતાએ ઘર અથવા આય� સમાજ એવા બ ે

િવકdપો આ[યા અને rબNમલે આય� સમાજનો િવકdપ 

પસદં કયÉ હતો. 

� ભાઈ પરમાનદંની જ�મટ�પની સP વખતે રામ\સાદ� 

‘મેરા �વન’ નામથી કિવતા લખી અને Cાિંતકાર� 

\fિૃઓ માટ� ભણતર છોડ� દ�uુ.ં  

� રાજક�ય િવચારસરણીમા ં તેઓ લોકમા�ય િતલકના ગાઢ 

અTયુાયી હતા.  

� માeદૃ�વી, િશવા� સિમિત Bવા Cાિંતકાર� સગંઠનો પણ 

બના0યા હતા.  

� મૈન�રૂ� અને કાકોર� હ]યાકાડં બદલ રામ\સાદ 

rબમીલને ગોરખ�રુ Bલમા ંફાસંીની સP થઈ હતી.  

� તેમના 8]ૃVનુો આઘાત સહન ન થતા તેમના બહ�ને િવષ 

પી આ]મહ]યા કર� હતી. 

� દ�શવાસીઓના નામ સદં�શ અને આ]મકથા Bવા �ુતકો 

લ¦યા છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૧-૦૬-૨૦૨૦) 

1. Sૂન-૨૦૨૦મા ં )\ુીમ કોટ� તાિમલના ુની મે�ડકલ 

કોલેજોમા ં ઓબીસી ઉમેદવારો માટ�ના Oવૉટા પર 

અર�ઓનો િનકાલ કરતા ં અનામત Íગ ે કઈ મહ]વની 

ટ�[પણી કર� - H��* �7 к�$�� ��, 3 >�  >* 

H��к�� �[� 

2. તાBતર Sૂન 2020મા ંઅનામત મા� કાયદો છે, 8ળૂçતૂ 

અિધકાર નથી તેવી )નુાવણી )\ુીમ કોટ�ની કઈ બે�ચ 

=ારા કરવામા ંઆવી - qq 
G.����W� ��� 

3. તાિમલના ુની મે�ડકલ કોલેજોમા ં ઓબીસી ઉમેદવારો 

માટ�ના Oવૉટા પર અનામત Íગે .કૂાદો આપતા )\ુીમ 

કોટ� કોઈ ભારતીય નાગ�રક અનામતને કયો અિધકાર 

હોવાનો દાવો કર� શક� નહ� તેમ જણા0Vુ ં- 3 >�  >*  

4. કોના =ારા વષ�:૨૦૨૦ -૨૧મા ં Íડર sે`Vએુટ , 

પોટsે`Vએુટ મે�ડકલ અને ડ��ટલ અ¿યાસCમો માટ� 

ઓલ ઇ��ડયા Oવૉટામા ંતાિમલના ુ =ારા સર�ડર કરાયેલી 

બેઠકોમા ં ૫૦ ટકા ઓબીસી અનામતની માગ કરતી 

િપ�ટશન દાખલ કરાઈ હતી – CPI, DMK  

5. 8ળૂçતૂ અિધકારોTુ ં ઉdલઘંન થઇ ર~ુ ં હોય તો જ 

બધંારણની કઈ કલમ Íતગ�ત કોટ�મા ં પડકાર� શકાય- 

x� 

6. તાBતરમા ં ક��« સરકાર =ારા ભારતની ઉ|ચ શૈ�rણક 

સંથાઓTુ ં વષૅ 2020Tુ ં ર���કÞગ કયા નામથી Pહ�ર 

કરાVુ-ં NIRF 

7. NIRF-૨૦૨૦ ભારતની ઉ|ચ િશ�ણ સંથામા ં �ુલ ક�ટલી 

ક�ટ�ગર�મા ંર���કÞગ Pહ�ર કરાયા - 10 к�'��. 

8. ભારતની ઉ|ચ િશ�ણ સંથાના NIRF-૨૦૨૦ ઓવરઓલ 

ર���કÞગમા ં\થમ Cમે આવનાર સંથાTુ ંનામ જણાવો - 

IIT-#�+ 
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9. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં \થમ Cમની VિુનવિસQટ�Tુ ં નામ 

જણાવો -  IISC-&º�Æ4ì4 

10. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં\થમ Cમની મેનેજમે�ટ સંથાTુ ં

નામ જણાવો – IIM, H����� 

11. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં \થમ Cમની મેડ�કલTુ ં નામ 

જણાવો - AIIMS-��� T��-. 

12. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં \થમ Cમની લૉ �લૂTુ ં નામ 

જણાવો- ��ш�G G� E9>G |k"�$� J4����+µ'.-&ºcÆ4z  

13. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં �ે�ઠ કોલેજTુ ં નામ જણાવો –

�T�"�� -�e+-��� T��-.  

14. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં \થમવાર કઈ ક�ટ�ગર�નો 

સમાવેશ કરાયો – ��"'G 

15. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં ડ��ટલ ક�ટ�ગર�મા ં \થમ Cમની 

સંથાTુ ંનામ જણાવો - rG��� `K�� R»"E''í >' gy 

��"'G +�$Z"++ T��-.- 

16. ભારતમા ં ઉ|ચ િશ�ણ સંથાઓમા ં NIRF ર���કÞગ 

આપવાTુ ંકયારથી શ% કરવામા ંઆ0Vુ ં- �;2 2016 

17. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં આ�કvટ�Oચર ક�ટ�ગર�મા ં \થમ 

Cમની સંથાTુ ંનામ જણાવો- х�к¾4�, U.&���� 

18. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ંઈજનેર� ક�ટ�ગર�મા ં\થમ Cમની 

સંથાTુ ંનામ જણાવો - IIT-#�+  

19. NIRF-૨૦૨૦ ર���કÞગમા ં ફામ�સી ક�ટ�ગર�મા ં \થમ Cમની 

સંથાTુ ંનામ જણાવો-m�$� -��2 –��� T��-. 

20. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને આ�કvટ�Oચર 

ક�ટ�ગર�મા ંચોથો Cમ અપાયો છે - CEPT-H����� 

21. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ંlજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સંથાને લૉ ક�ટ�ગર�મા ં

સાતમો Cમ અપાયો છે- X4q��* ��ш�G G´ J4����+µ'.,  

��������  

22. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને ફામ�સી  

ક�ટ�ગર�મા ંઆઠમો Cમ અપાયો છે-NIPER, �������� 

23. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને ફામ�સી 

ક�ટ�ગર�મા ં 14મો Cમ અપાયો છે - 

+ J4����+µ'., 

������ 

24. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને ફામ�સી 

ક�ટ�ગર�મા ં 17મો Cમ  અપાયો છે - ���� J4����+µ'., 

H����� 

25. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને ઇજનેર� 

ક�ટ�ગર�મા ં24મો Cમ અપાયો છે - IIT, �������� 

26. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને કોલજે 

ક�ટ�ગર�મા ં24મો Cમ અપાયો છે - U�.�..U'�G |»"E''J >' 

gy HoG�R� +�$"+�+-]���� 

27. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને ઓવરઓલ 

ક�ટ�ગર�મા ં35મો Cમ અપાયો છે- IIT, �������� 

28. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને VિુનવિસQટ� 

ક�ટ�ગર�મા ં 44મો Cમ અપાયો છે - X4q��* J4����+µ'., 

H����� 

29. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને  મેનેજમે�ટ 

ક�ટ�ગર�મા ં 44મો Cમ અપાયો છે - ���� J4����+µ'., 

H����� 

30. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને ફામ�સી 

ક�ટ�ગર�મા ં45મો Cમ અપાયો છે - 
G 
 к�G�q Îy 

y�2+�, H����� 

31. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને ઇજનેર� 

ક�ટ�ગર�મા ં54મો Cમ અપાયો છે - SVNIT, �4�* 

32. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને કોલજે 

ક�ટ�ગર�મા ં59મો Cમ અપાયો છે - +�"' K���$+2 к�G�q, 

H����� 

33. ક��« સરકાર =ારા તાBતરમા ં Pહ�ર કરાયેલ NIRF-

2020મા ં lજુરાતમા ં આવેલી કઈ સંથાને ઓવરઓલ 

ક�ટ�ગર�મા ં 60મો Cમ અપાયો છે- X4q��* J4����+µ'., 

H����� 
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34. ભારતમા ં ઉ|ચ િશ�ણ સંથાઓમા ં NIRF ર���કÞગ કયા 

માપદંડના આધાર� Pહ�ર કરવામા ં આવે છે -  '.%]¡�, 

G��ö� 
"� T�+��+µ+, T�+]2 
"� 8�y�ш�G 8�kL'�++, 

T�K�' H�� oG�+�"', �\�Wк E*�� +�E[��� )������. 

H�� +�E[� ��� G�к��� �"$*�  

35. NIRFTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - ��ш�G |»"E''J >ш�G 

��k"кô� ���к2 

36. ભારતમા ં ઉ|ચ િશ�ણ સંથાઓમા ં NIRF ર���કÞગ 

આપવાTુ ં કાય� કયા મ�ંાલય =ારા કરવામા ં આવે છે - 

��� ��к�+ +�+��� �7�G$(MHRD) 

37. �રવસ� કવોર�ટાઈન પmિતનો અમલ કરનાર દ�શTુ ં\થમ 

રા`યTુ ંનામ જણાવો - к���  

38. �રવસ� કવોર�ટાઈન પmિતનો અમલ કરનાર lજુરાતના 

\થમ gજdલાTુ ંનામ જણાવો - H�����  

39. �તરરા���ય લેવલ Cોિસtગ Pગ%કતા �દવસની ઉજવણી 

°ાર� કરવામા ંઆવે છે - 11 i>�  

40. �તરરા���ય લેવલ Cોિસtગ Pગ%કતા �દવસ -૨૦૨૦ ની 

થીમ જણાવો - Dia Internacional De Sensibilizacion 

En Los Pasos a Nivel 

41. Cાિંતવીર રામ\સાદ rબમીલનો જ�મ �દવસ જણાવો - 

11 i>�, 1897 

42. ‘સરફરોશી ક� તમæા અબ હમાર� �દલ મã હ�, દ�ખના હ� 

જોર �કતના બાSુએ કાિતલ મૈ હ�’ કા0ય પNંOતના લખેકTુ ં

નામ જણાવો – _���*��� ��8+�� %&E�G 

43.  Cાિંતવીર રામ\સાદ rબમીલ રાજક�ય િવચારસરણીમા ં

કોના ગાઢ અTયુાયી હતા- G�к�"$ �*Gк  

44. Cાિંતવીર રામ\સાદ rબમીલે કયા Cાિંતકાર� સગંઠનો 

બના0યા હતા - �� :����, �ш��N +��*  

45. કયા હ]યાકાડં બદલ રામ\સાદ rબમીલને ગોરખ�રુ 

Bલમા ંફાસંીની સP થઈ હતી - \�¾ >�. H�� к�к��. 

DATE : ��-��-����

1. к�"# +�к�� : GST к�eZ"+G�� 40� &�vк $�m| 

(`�[µк)  

� થળ : નવી �દdહ� 

� અ�ય� : ક��«ીય નાણામ�ંી �ી િનમ�લા સીતારમણ 

GST к�eZ"+G�� &�vк�� G���$�G� -0��� ��12$� : 

� Sુલાઈ ૨૦૧૭થી P�Vઆુર� ૨૦૨૦ )ધુી B વેપાર�ઓ 

ટ�Oસની NIL જવાબદાર� ધરાવતા હોય તેમની લેટ ફ� 

માફ કરાઈ.  

� મે, Sૂન અને Sુલાઈ માટ� �રટન� ફાઈલ કરવાની 

સમયમયા�દા વધાર�ને સ[ટ�nબર કરાઈ, 0યાજ ક� લેટ ફ� 

લેવાશે નહ�.  

� Sુલાઈ ૨૦૧૭ થી P�Vઆુર� ૨૦૨૦ )ધુી માિસક સેdસ 

�રટન� નહ� ભરવા માટ� GSTR-3B માટ� લેટ ફ� મ�હને 

મહમ %. ૫૦૦ નK� કરાઈ. Sુલાઈથી સ[ટ�nબર )ધુીના ં

�રટન�ને આ જોગવાઈ લાl ુપડશે.  

� GSTR-3B માટ� િસtગલ િવ�ડો )િુવધા શ% કરાઈ. આ 

િવ�ડો ૧ Sુલાઈથી ૩૦ સ[ટ�nબર )ધુી ચાx ુરહ�શે.  

� %. ૫ કરોડથી ઓä ં ટન�ઓવર ધરાવનાર વેપાર�એ હવે 

.કૂવવાના બાક� ટ�Oસ પર ૧૮ ટકાને બદલે ૯ ટકા એટલે 

ક� ૫૦ ટકા ઓä ં0યાજ .OૂવવાTુ ંરહ�શે. 

� GST : lડુ) ્એ�ડ સિવQસ ટ�Oસ 

� દર�ક રા`યોના નાણામ�ંીઓની િવડ�યો કો�ફર�સના 

મા�યમથી ઉપNથિત 

2.UN : h"�� |L��%G'. 
'.'í4��ø  E'�.-���� 

:T-G�g�� ZE[�* ����� H-���G (T-G� +шZL*к�1) 

H-���G�� H�0$�� *��1� : 

� ૯૩ ટકા ��ુુષોના મતે િવકાસ-\ગિત માટ� મ�હલાઓને 

પણ ઉ|ચ િશ�ણ આપfુ ંજ%ર� 

� ૬૦ ટકા ભારતીયોએ ક~ુ ંક� મ�હલાઓ 0યNOતગત િનણ�ય 

લેવા વત�ં 

� િવjના ૫૬ ટકા લોકોએ ક~ુ ંક� મ�હલાઓ તેમના �વન 

પર સ�ંણૂ� િનય�ંણ ધરાવે છે 
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T-G�g�� e�] �ш61�� U6�� �-�G� ��ш��� 'к����. : 

              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E'�.�� к$� 6�7´ +��� G���$�:  

રાજનીિત, િશ�ણ, રોજગાર, �યાય વગેર�.. 

3. T�� ��ш�; : 12 i>� - World Day Against Child 

Labour - ��W &�G i>�. ������ T��+ 

eq�1�: ILO - International Labour 

Organisation  
� [�-2020 : ‘COVID-19-Protect children 

from child labour now, more than ever’ 

� સVંOુત રા��ની વેબસાઇટ પર ઉપલ¾ધ �કડા અTસુાર, 

આશર� 152 િમrલયન બાળકોને બાળ મSૂર�મા ં ધક�લી 

દ�વામા ં આ0યા છે.  152 િમrલયનમાથંી 72 િમrલયન 

જોખમી કામમા ંસામેલ છે. 

� આ ઉપરાતં ડ�ટા પણ દશા�વે છે ક� બાળમSૂર�નો ભોગ 

બનેલા 48 ટકા લોકો 11 વષ�ની વયના છે, 2 ટકા લોકો 

12 થી 14 વષ�ની વયના છે અને બાક�ના 24 ટકા લોકો 

15 થી 17 વષ�ના ક�સમા ંઆવે છે. 

� આ વષ}, કોિવડ -19 રોગચાળાને લીધે વdડ� ડ� અગેટ 

ચાઇdડ લેબર વ.ુ�અલ અrભયાન તર�ક� યોજવામા ં

આવશે.  

� Global March Against Child Labour અને International 

Partnership for Cooperation on Child Labour in 

Agriculture(IPCCLA) =ારા સVંOુત ર�તે આ અrભયાન 

યોજવામા ંઆવી ર~ુ ંછે. 

� ઉર \દ�શના CM યોગી આ�દ]યનાથે આB 'બાલ �િમક 

િવ�ા યોજના' નામના સગીર મSૂરોના િશ�ણ માટ�ની 

એક સરકાર� યોજના શ% કર�, આ યોજનામા ં2,000 થી 

વu ુબાળકોને લાભ થશે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૨-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તાBતર Sૂન 2020મા ં નવી �દdહ� ખાતે �એસટ� 

કાઉN�સલની  ક�ટલામી બેઠક યોPઈ- ³�� 

2. Sૂન 2020મા ં યોPયેલી �એસટ� કાઉN�સલની બેઠકમા ં

લેવાયેલ િનણ�ય 8જુબ %િપયા ક�ટલા કરોડથી ઓä ંટન 

ઓવર  ધરાવતા વેપાર�એ હવે  .કૂવવાના બાક� ટ�Oસ 

પર 18  ટકાને બદલ ે ક�ટલા ટકા  ઓä ં 0યાજ .કૂવfુ ં

પડશે - z. �  к���  H�� �% 

3. GSTTુ ંિવeતૃ નામ જણાવો- X4ð+ 
"� +��µ+ '�L+ 

4. તાBતર Sૂન 2020મા ં નવી �દdહ� ખાતે �એસટ� 

કાઉN�સલની 40મી  બેઠક  કોના અ�ય� થાને યોPઈ - 

к�"#�$ ��1��7�  ��2G� +�*��1 

5. �એસટ� કાઉN�સલની 40મી બેઠકમા ં લેવાયેલ િનણ�ય 

8જુબ કયા સમયગાળા )ધુીના વેપાર�ઓ ટ�Oસની NIL 

જવાબદાર� ધરાવતા હોય તેમની લેટ ફ� માફ કરવામા ં

આવી- i4G�R ����[� m"J4̀ �. ���� �4�� 

6. Sૂન 2020મા ં કઈ વૈિjક સંથા =ારા B�ડર ઇOવાrલટ� 

એટ�ટÀ�ુસ ટડ�-2020 રSૂ કરાયો - UN WOMEN   

7. B�ડર ઇOવાrલટ� એટ�ટÀ�ુસ ટડ� -2020"  8જુબ 

િવjમા ં ક�ટલા ટકા ��ુુષોના મતે િવકાસ-  \ગિત માટ� 

મ�હલાઓને ઉ|ચ િશ�ણ આપfુ ંજ%ર� છે - �x% 

8. "B�ડર ઇOવાrલટ� એટ�ટÀ�ુસ ટડ� -2020" ના અહ�વાલ 

8જુબ  ક�ટલા ટકા ભારતીયોએ ક~ુ ંક� ભારતમા ંમ�હલાઓ 

0યNOતગત િનણ�ય લેવા  વત�ં છે - ��% 

9. "B�ડર ઇOવાrલટ� એટ�ટÀ�ુસ ટડ�-2020"ના અહ�વાલ 

8જુબ િવjમા ંક�ટલા ટકા લોકોએ ક~ુ ંક� મ�હલાઓ તેમના 

�વન પર સ�ંણૂ� િનય�ંણ ધરાવે છે - ��% 

10. "B�ડર ઇOવાrલટ� એટ�ટÀ�ુસ ટડ�-2020"ના સરવે માટ� 

મ�હલાઓની Nથિતમા ંકયા કયા �ે�ોનો અ¿યાસ કરાયો 

છે - ��q���*, �ш61, ��q���. H�� "$�$6�7  

11. "B�ડર ઇOવાrલટ� એટ�ટÀ�ુસ ટડ� -2020"ના સરવે 

8જુબ  ભારતમા ં ક�ટલા ટકા લોકો મ�હલાઓને ઉ|ચ 

િશ�ણ આપવાના પ�મા ંછે - ��% 

��ш 'к����. 

к�G�%&$� �� 

�4к� �x 

J4
R �x 

��R}qT�$� �x 

Ty%GU�|"+ �� 

к�"$� �� 

)��* �� 

H�T�к� �³ 

mU�� �� 

ZE��� �� 
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12. "B�ડર ઇOવાrલટ� એટ�ટÀ�ુસ ટડ�-2020"ના સરવે  

8જુબ િવjમા ં સૌથી વu ુ કોલrંબયામા ં ક�ટલા ટકા લોકો 

મ�હલાઓને ઉ|ચ િશ�ણ આપવાના પ�મા ંછે - ��% 

13. "B�ડર ઇOવાrલટ� એટ�ટÀ�ુસ ટડ�-2020"ના સરવે  

8જુબ  િવjમા ં સૌથી વu ુ  સ8mૃ-િશr�ત એવા 

અમે�રકામા ં ક�ટલા ટકા લોકો મ�હલાઓને ઉ|ચ િશ�ણ 

આપવાના પ�મા ંછે - �³% 

14. િવjમા ં "બાળ મSુર� િવરોધી �દવસ" °ાર� ઉજવવામા ં

આવે છે - �� i>� 

15. "બાળ મSુર� િવરોધી �દવસ"-2020ની થીમ જણાવો - 

‘COVID-��-Protect children from child labour now, 

more than ever’ 

16. િવjમા ં "બાળ મSુર� િવરોધી �દવસ" કઈ સંથા =ારા 

ઉજવવામા ં આવે છે - |"'���ш�G G�&� 

g�Q��|K�ш�(ILO) 

DATE : �x-��-����

1. )��*-��U�� +�-�. ����� (����ш ���*)   

)��*�� 71 ��E*����� +��*� �кш��� ��U��. +�+��� 

�i>�.  

� નેપાળ� સસંદના નીચલા lહૃ� તેના િવશેષ સ�મા ં

ભારતના rલNnપયાuરુા, કાલાપાની અને rલ�લુેખ 

િવતારોને નેપાળના રાજક�ય નકશામા ં સમાવતા 

બધંારણીય )ધુારા ખરડાને નીચલા lહૃ \િતિનિધ 

સભામા ં�ુલ ૨૭૫ સાસંદોમાથંી હાજર રહ�લા તમામ ૨૫૮ 

સાસંદોએ સવ�સમંિતથી પસાર કર� દ�તા ં ભારત અને 

નેપાળ વ|ચેના સબંધંો વu ુવણયા છે. 

� નેપાળ� સસંદના નીચલા lહૃમા ંખરડો પસાર થઈ ગયા 

પછ� હવે ઉપલા lહૃ નેશનલ એસેn¾લીમા ં મોકલી 

અપાશે.  

� નેશનલ એસેn¾લીમા ંખરડાને સમાન \�Cયામાથંી પસાર 

થfુ ંપડશે.  

� નેશનલ એસેn¾લી ખરડાની જોગવાઈઓમા ં )ધુારા કર� 

શક� છે અને તે માટ� સાસંદોને ૭૨ કલાકનો સમય આપવો 

પડશે.  

� નેશનલ એસેn¾લીમા ં ખરડાને મSૂંર� બાદ રા��પિત 

િવ�ાદ�વી ભડંાર�ની મSૂંર� માટ� મોકલી અપાશે.  

� રા��પિતની મSૂંર� બાદ તેનો નેપાળના બધંારણમા ં

સમાવેશ કરાશે. 

+� ����� ?4� �� ? : 

� ૮ મેના રોજ ભારતે rલ�લુેખ પાસ – ધાર.લૂા  ૮૦ 

�ક.મી. સડકTુ ંઉÇાટન કVુ� 

� ૧૮ મેના રોજ નેપાળે ભારતના ૩ \દ�શને પોતાના 

ગણા0યા 

� ૧૮૧૬મા ં નેપાળ અને r¸�ટશ ઇટ ઇ��ડયા કંપની વ|ચ ે

Vmુ થVુ ં હe ુ.ં Vmુ બાદ )ગુૌલી સમSૂતી પર હતા�ર 

કરાયા ંહતા ં

� સમSૂતીમા ં કાલી નદ�ને ભારત અને નેપાળની પિ�મી 

સરહદ ઠરાવવામા ંઆવી હતી 

� આ સમSૂતીના આધાર� નેપાળ હવે rલ�લુખે, કાલાપાની 

અને rલNnપયાuરુા પર દાવો કયÉ છે 

)��*� ` 34Ë� U-�G�[� q ZE[�* EU�' к�. �� 

� ભારતના િવદ�શ મ�ંાલયે ક~ુ ં હe ુ ં ક� નેપાળની સસંદ� 

ભારતના ં િવતારોને પોતાના ં દશા�વતો નકશો બદલવા 

બધંારણીય )ધુારા ખરડો પસાર કયÉ છે Bની ભારતે 

ગભંીર નqધ લીધી છે.  

� આ 89ેુ ભારતે પહ�લાથી જ તેની Nથિત પ�ટ કર� છે.  

� નકશામા ં B િવતારો પર દાવો કયÉ છે તેમા ં કોઈ 

ઐિતહાિસક તÐયો નથી ક� નKર �રુાવા નથી. આથી તેનો 

કોઈ અથ� સરતો નથી.  

� નેપાળની આ હરકત બનેં દ�શ વ|ચે ચાલી રહ�લી 

વાતચીતના ંભગં સમાન છે. 

2. H�+�� : х�G9>�  

��W�� +r[� �Ä4 �$�� yE'2  LG�+ T_к�'� �+�* ��$NO4� 

34�&R х�*� ����  

� ]�Æ4 �;Q 100 �;2 ¾ >�� к$�2 -*�   

�� ��$N�� UT�]$ H�� к��Tк�� : 

� રાય�એ ૧૯૪૦ના દશકામા ં નવ \થમ ક�ાની મેચો 

રમી હતી Bમા ં તેમણ ે ૨૭૭ રન બના0યા હતા અને 

હાઇએટ કોર ૬૮ રનનો રwો હતો.  

� ઇિતહાસકાર તર�ક� તેમણે ઘણા �ુતકો લ¦યા છે.  

� �ી રાય� ૧૩ વષ�ના ંહતા ]યાર� ભારતે સાઉથ 8ુબંઇના 

બોnબે gજમખાના ખાતે \થમ ટ�ટ મેચ રમી હતી.  
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� તેઓ ભારતીય �Cક�ટની સ�ંણૂ� સફરના સા�ી પણ રwા 

છે.  

� તેઓ બબંઇ (અ]યાર� 8ુબંઇ) અને બરોડા માટ� રnયા હતા.  

� રાય�એ લાલા અમરનાથ, િવજય મચ��ટ, સીક� નાય ુ 

તથા િવજય હPર� સાથે ��િસtગ%મનો �હસો બનવાTુ ંપણ 

ગૌરવ હાસંલ કVુ� હe ુ.ં  

3. -� G��ö� к�$2_ – X4q��* +�к�� (�ш61)  

8���): તા. ૧૫મી Sૂન થી ૧૫મી ઓગટ-૨૦૨૦ )ધુી  

-� G��ö� к�$2_ ��ш� : 

� �ડgજટલ મા�યમથી િવ�ાથâઓને િશ�ણ આપવામા ં

આવશે.  

� ડ�ડ� rગરનાર અને બાયસેગ =ારા વદં� lજુરાત ચેનલ 

=ારા ધો. 3 થી 12ના િવ�ાથâઓ્ને િશ�ણ અપાશે.  

� 8¦ુયમ�ંી િવજય %પાણ =ારા 15 Sૂને સવાર� 8 કલાક� 

ડ�ડ� rગરનાર પર ‘હોમ લનâગ કાય�Cમ’ની શ%આત.  

� B િવ�ાથâઓ પાસે �ડgજટલની )િુવધા નથી તેમને 

સા�હ]ય ઘર� પહqચાડાશે.  

� દર�ક �લૂમા ં 35 િવ�ાથâના કdટર બના0યા છે, Bને 

િશ�કો દરરોજ ફોન કર�ને �છૂશે 

� MHRD =ારા Pહ�ર કરાયેલા વન નેશનલ – વન 

[લેટફોમ� –DIKSHA પરથી પણ સમs સા�હ]ય ઉપલ¾ધ 

થઇ શકશે.  

� િશ�ણ મ�ંી : �ી çપેૂ�«િસtહ .ડૂાસમા  

4. ü�&�ш : ]��� +��� &T-�к�� (`0��)2� )��*)  

CAIT V��� ]���� ш�� v�к�1� G���� �'� ]��� +����� 

&T-�к���к�� �'� ü�&�ш 

ÁJ >- �]�� :  

кR 3,000 -m� ]�q��� &T-�к�� ? 

� 0યાપાર�ઓનો રા���ય ક�ાના સઘં એવા કો�ફ�ડર�શન 

ઓફ ઓલ ઇ��ડયા ��ડસ� (CAIT) ચીનની શાન ઠ�કાણ ે

લાવવા માટ� ચીની સામાનનો બ�હ�કાર કરવાની Æબંેશ 

હાથ ધર� છે.  

� આ Æબંેશ હ�ઠળ ૨૦૨૦ )ધુીમા ં ચીનના ૧ લાખ કરોડ 

%િપયાના સામાનનો ફટકો પડશે.  

� કો�ફ�ડર�શન ઓફ ઓલ ઇ��ડયા ��ડસ} એ માટ� �રૂતો 

અ¿યાસ કર�ને ૩ હPર ચીજોની યાદ� બનાવી દ�ધી છે.  

� ચીની ઉ]પાદનના રમકડા,ં rગiટ આ�ટvકdસ, રોgજtદા 

�વનમા ંવu ુવપરાશમા ંઆવતી ચીજો (FMCG), ક��ડ�–

ચોકલેટ ઉ]પાદન, કપડા ંઅને ઘ�ડયાળ Bવી ચીજોનો આ 

યાદ�મા ંસમાવેશ થાય છે. 

20 �;2�� ]��� `$�*�� 3,500 'к��� H��… ����� 

[R �$� ! : 

� CAITના જનરલ સેC�ટર� \વીણ ખાડં�લવાલે જણા0Vુ ંહe ુ ં

ક� ૨૦૦૧મા ં ચીની ચીજોની ભારતમા ંઆયાત ૨ અબજ 

ડોલરની હતી, B હવે વધીને ૭૦ અબજ ડોલર ઉપર 

પહqચી છે.  

� મતલબ ક� આ ૨૦ વષ�મા ં ચીનથી આયાતી ચીજોમા ં

ધરખમ ૩,૫૦૦ ટકાનો વધારો થયો છે.  

� એ જ દશા�વે છે ક� ચીને ભારતના áટક બPર ઉપર 

પોતાTુ ં \ç]ુવ જમાવવાનો \યાસ એ એક સમ� 

િવચાર�ને ઘડ�લી રણનીિત છે.  

� ચીન ભારતના áટક બPર ઉપર િનય�ંણ જમાવવા માટ� 

\યાસ કર� ર~ુ ં છે, Bને કોઈ પણ ભોગે ભારતીય 

0યાપાર�ઓ અને નાગ�રકોએ સફળ થવા દ�વો નહ� 

જોઈએ. 

` T����.�� )��*�$ 8к�ш -ш� : 

� �ુ ંઆ વખતે પણ કોરોનાની મહામાર� ખતમ થઈ Pય 

બાદ આ બ�હ�કારTુ ં )રુ)�ુરVુ ં થઈ જશે ક� ક�મ એમ 

�છૂતા ંCAITએ પ�ટ કVુ� હe ુ ંક� આ વખતે Nથિત કંઈક 

Sુદ� છે.  

� દર વષ} �દવાળ�મા ંઘર સPવવા માટ� આપણ ેB રોશની 

કર�એ છ�એ એ ચીનમા ંબનેલી હોય છે.  

� આ વખતે તમામ રોશની-લાઇટ ભારતમા ંબનશે કારણ ક� 

અમે સરહદપારથી તેનો જÐથો અહ� કરવાના નથી.  

� આ વખતની �દવાળ� ચીની �દવાળ� નહ� જ હોય. 

]��O4� O4к+�� 
 `0��)2� )��*�� y�$�� 

� ૨૦૨૦ )ધુીમા ં ૧૩ અબજ ડોલરના ચીની સામાનનો 

બ�હ�કાર કર��ુ.ં  

� જો એ સફળ થશે તો આપણી વેપાર ખાધમા ં૪૮ અબજ 

ડોલરનો ઘટાડો કર� શક��ુ.ં  

� ચીનના સામાનનો બ�હ�કાર કરવા સાથે તેTુ ં થાન 

ભારતીય ઉ]પાદકોની ચીજ લેશે અને તેથી આ]મિનભ�ર 

બનવાનો માગ� પણ મોકળો થશે.  
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� ચીનના સામાનનો બ�હ�કાર કરવાના 0યાપાર�ઓ, ભારત 

સરકારના સ�હયારા \યાસને પગલ ેભારતીય ઉ]પાદકોને 

ફાયદો થશે, ચીનની ઇકોનોમીને ફટકો પડશે.  

� ચીનની ઇકોનોમી િનકાસ પર જ િનભ�ર છે, ]યાર� ભારત 

આટલો મોટો ફટકો પાડ� શક� તેનાથી ચીનના આિથQક 

મોરચે દાતં ખાટા કર� શકાશે.  

� તેTુ ં થાન ભારતીય ઉ]પાદકો લેશે, તેથી આ]મિનભ�ર 

થવાની મોદ� સરકારની હાકલ પણ સફળ થઈ શકશે.  

CAIT ��ш� :  

� CAIT એ દ�શભરના સાત કરોડ 0યાપાર�ને સમાવતા 

૪૦૦૦ 0યાપાર સઘંોTુ ં\િતિનિધ]વ કરતી સંથા  

CAIT : к�"y����ш� gy gG |k"�$� F��+2  

5. T�� ��ш�; : 13 i>�  

ä*����F.$ `»�&��K mX:�* T��+ 

� [�-���� : Made to Shine  

� આßdબિનઝમ રંજક «0યોની ખામીને કારણે થતો રોગ છે.  

� આßdબિનઝમ એક �ડસોડ�ર છે Bમા ં મેલિનનની સ�ંણૂ� 

અથવા �િશક ગેરહાજર� હોય છે, B )યૂ�ના 

અd�ાવાયોલેટ �કરણોથી ચામડ�ને ર�ણ આપે છે.  

� આßdબિનઝમ આTવુિંશક ડ�સઓડ�ર છે. B �ખોને પણ 

અસર કર� છે.  

� 26 Sૂન 2014ના રોજ સVંOુત રા�� માનવ અિધકાર 

આયોગના \તાવના મા�યમથી 13 Sૂનને �તરરા���ય 

આßdબિનઝમ Plિૃત �દવસના %પે મનાવવાની ઘોષણા 

કરવામા ંઆવી હતી. 

6. q" T�� ��ш�; : �x i>�    �1�ш ����� +���к� 

q" : �x i>� ����    H�+�� : �� �]2 ��³� 

� ગણેશ સાવરકર વીર સાવરકરના મોટાભાઈ હતા.  

� તેઓ પોતે વાત�ં સેનાની અને અrભનવ ભારત 

સોસાયટ�ના થાપક હતા. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૩-૦૬-૨૦૨૦) 

1. Sૂન 2020મા ં ભારતના િવતારોને  સમાવતા નવા 

નકશાને નેપાળ� સસંદના  નીચલા lહૃ =ારા મSૂંર� 

અપાઈ- %G¾4G�х, к�G�U��� H�� %GZIU$�Ä4�� 

2. નેપાળ અને r¸�ટશ ઈટ ઈ��ડયા કંપની વ|ચે આ 

િવતારના ઉક�લ માટ� સિંધ-સમSૂતી થઈ હતી - �4�rG� 

+i>*� 

3. ")ગુૌલી સમSૂતી" કયા વષ} થઈ હતી - ���� 

4. કઈ સમSૂતી Íતગ�ત કાલી નદ�ને ભારત અને નેપાળની 

પિ�મી સરહદ ઠરાવવામા ં આવી હતી -"�4�rG� 

+i>*�"  

5. Sૂન 2020મા ંિવjના સૌથી વu ુવયના કયા ફટ� Oલાસ 

�Cક�ટરTુ ં8ુબંઈ ખાતે અવસાન થVુ ં- �+�* ��$N 

6. �વૂ� �Cક�ટર વસતં રાય�Tુ ં તાBતરમા ં ક�ટલી વષૅની  

ªમર� અવસાન થVુ ં- ��� 

7. �વૂ� �Cક�ટર વસતં રાય�એ કયા દશકામા ં\થમ ક�ાની 

�Cક�ટ રમવાનો \ારંભ કયÉ હતો - ��³� 

8. �વૂ� �Cક�ટર વસતં રાય�  કઈ ટ�મો માટ� ફટ� Oલાસ 

�Cક�ટ રnયા હતા - 34�&R H�� &���� 

9. કોરોના મહામાર�ના કારણે lજુરાતના િવ�ાથâઓTુ ં 

િશ�ણ ન બગડ� તે હ�eથુી  lજુરાતના 8¦ુયમ�ંી =ારા 

કયો �ડgજટલ કાય�Cમ લો�ચ કરાયો - "-� G��ö� 

к�$2_" 

10. lજુરાત સરકાર =ારા શ% કરાયેલ" હોમ લિન�ગ કાય�Cમ" 

Íતગ�ત કયા ધોરણના બાળકોને આવર� લેવાશે - ���1-

x [� �� 

11. lજુરાત સરકાર =ારા શ% કરાયેલ "હોમ લિન�ગ કાય�Cમ" 

Íતગ�તનો સમયગાળો જણાવો - *�.�� i>�[� �� 

g�E' ���� 

12. lજુરાત સરકાર =ારા શ% કરાયેલ"હોમ લિન�ગ કાય�Cમ" 

Íતગ�ત કઈ ચેનલ =ારા િવ�ાથâઓને ઘર� બેઠા ઈ-

િશ�ણ અપાશે - �.�. %����� H��  &�$+���� 

�·$[� "���� X4q��* ]��G" 

13. lજુરાત સરકાર =ારા શ% કરાયેલ"હોમ લિન�ગ કાય�Cમ" 

ઉપરાતં અ�ય કયા 'વન નેશન, વન [લેટફોમ�' ઉપરથી 

સ�ંણૂ� સા�હ]ય ઉપલ¾ધ થશે-DIKSHA 

14. 'વન નેશન,વન [લેટફોમ�' - DIKSHA   ભારત સરકારના 

કયા મ�ંાલય =ારા શ% કરવામા ંઆ0Vુ ંછે - MHRD 

15. ઓનલાઇન પોટ�લ 'DIKSHA' �ુ ં છે - ��ш�G T�}q'G 

R"��EFL]� y�� H�� '.]+2 

16. ભારતને આ]મિનભ�ર બનાવવા અને ચીનને પાઠ 

ભણાવવાના િમશન સાથે "ચીની સામાન બ�હ�કાર"ની  

Æબંેશ કયા વેપાર� સગંઠન =ારા શ% કરાઇ છે - CAIT 

17. CAITTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - к"y����ш� Îy  gG 

|k"�$� F��+ૅ 
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18. ભારતને આ]મિનભ�ર બનાવવાના િમશન સાથે "ચીની 

સામાન બ�હ�કાર"ની  Æબંશે  CAIT =ારા શ% કરાઇ છે 

તેમા ં\થમ તબKે ક�ટલી ચાઈનીઝ વeઓુનો બ�હ�કાર 

કરવામા ંઆવશે - x,��� 

19. CAIT =ારા ચાx ુ વષ} 2020 )ધુીમા ં ક�ટલા ડોલરની 

ચીની સામાનનો બ�હ�કાર કરવાનો  લ�ાકં નK� કરાયો 

છે - �x H&q ��G� (z.� G�х к���) 

20. CAIT ÍદાB ભારતભરના ક�ટલા વેપાર સઘંોTુ ં નેe]ૃવ 

કર� છે - ³,��� 

21. �તરરા���ય આßdબિનઝમ Plિૃત �દવસ કયાર� 

મનાવવામા ંઆવે છે - �x i>� 

22. �તરરા���ય આßdબિનઝમ Plિૃત �દવસ-2020ની થીમ 

જણાવો - Made to Shine  

23. આßdબિનઝમ કયા «0યોની ખામીને કારણે થતો રોગ છે - 

��qк  

24. કયા �દવસે સVંOુત રા�� માનવ અિધકાર આયોગના 

\તાવના મા�યમથી 13 Sૂનને �તરરા���ય 

આßdબિનઝમ Plિૃત �દવસના %પે મનાવવાની ઘોષણા 

કરવામા ંઆવી - �� i>� ���³ 

25. ગણેશ દામોદર સાવરકરનો જ�મ �દવસ જણાવો - �x 

i>� ����  

26. કયા વાત�ં સેનાનીએ અrભનવ ભારત સોસાયટ�ના 

થાપના કર� હતી - �1�ш ����� +���к� 

DATE : �³-��-���� 

1. X4q��*��   >к�U�� ä]к� (94��*� `U�a)  

  >к�U ��;� -�RG�R': 

�   >к�U�� *��*� : 5.3       +$ :- રા�ે 8:13 કલાક� 

� к�'G� +$ �'� : 5 થી 10 સેક�ડ )ધુી �Pુર� 

� 
U� +�"'� : વqધ, હલરા અને વામકા ગામ ન�ક 

તાxકુો-ભચાઉ, gજ.ક|છ 

� છેdલા ૧૯ વષ�નો સૌથી મોટો �ચકો-çકંૂપ 

� )r��%Gк : 23.39 અને 70.41 અ�ાશં-ર�ખાશં 

� 2001ના çકંૂપ આ0યો એ જ ઝોનમા ંફર� çકંૂપ  

� એિપસે�ટર 2001ના çકંૂપથી 15 �કમી Zૂર  

� જમીનમા ં10 �કમી ઊડ� çકંૂપTુ ંક��«rબtZુ 

� �ચકાની અસરો ક|છ, સૌરા��, અમદાવાદ, ઉર-દr�ણ 

lજુરાત )ધુી    

� રા`યના 12 gજdલામા ં �ચકા, çકંૂપ પછ� 2.2ની 

તી�તાના આiટરશોક 

ISR ���������� *� : 

� હાલ આ સ�Cય ફોdટલાઈન છે અને તે તકનીક� Zૃ��ટએ 

ઝોન-5મા ંઆવે છે.  

� આ િવતારમા ંદર પાચંથી છ વષ} 5ની તી�તાના �ચકા 

અTભુવાય છે, પરંe ુ આ çકંૂપ લગભગ 8 વષ} 

અTભુવાયો.  

� 2012ની સાલમા ં આ જ િવતારમા ં 5.1ની તી�તાનો 

çકંૂપ અTભુવાયો હતો.  

� `યાર� દર વષ} 4ની તી�તા ધરાવતા çકંૂપ નqધાતા રહ� 

છે. 

� ISR : ઇß�ટટVટૂ ઓફ િસમોલો�કલ �રસચ�,  રાયસણ-

ગાધંીનગર 

2. H�+�� : &�%G¿ >� H%)��*� �4ш��*�+¡- ��q¾ >*O4� 

H�+��   

� E[�� : 8ુબંઈ  

UT�]$ : 

� q" : 21 P�Vઆુર� 1986   H�+�� : 14 Sૂન 2020 

� eU�� : બોrલfડૂનો ધોની     3 >� �*� : rબહાર  

� Ty�� : ધ અનટોdડ ટોર� એમ. એસ. ધોની, છ�છોર�  

� 8[ Ty� : કાઈપો છે (2013) 

3. m-���* : к�"# +�к�� (�ш61) 

��ш�� ]�� ��� к�"#�$ ��u�G$� шz к��ш�  

� ઉતરાખડં – ૦૨      ઉર\દ�શ - ૦૨  

� દ�શમા ંક��«ીય િવ�ાલયોની સ¦ંયા : ૧૨૩૯  

� MHRD – મ�ંી �ી રમેશ પોખ�રયાલ (િનશકં)  

4. ��ш�� 8[ ��E' 
L+]�"q :  #�+ ��E' 
L+]�"q 

(E���*�)  

� મ«ાસ વેટ એOસચે�જ દ�શTુ ં\થમ એfુ ં[લેટફોમ� છે B 

કચરા અને કબાડના વેપાર માટ� શ% કરાVુ ંછે.  

� 6 મ�હના પહ�લા ં બનેલા મ«ાસ વેટ એOસચે�જ 

(એમડ¾dVઈુ)એ અ]યાર )ધુી 700 ટન કચરાનો વેપાર 

કયÉ છે.  

� તાBતરમા ંચેæઈ નગર િનગમે આ એOસચે�જથી શહ�રનો 

કચરો વેચીને �ણ લાખ %િપયાની કમાણી કર� હતી.  

� હવે આ મોડલ પર ઈ��ડયા વેટ એOચે�જ લો�ચ કરાશે 
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� આયોજક : ચેæઈ નગર િનગમ  

5. T�� ��ш�; : 14 i>� ��W �L*��� T��+ 

[�-2020: “Safe blood saves lives” 

� х�+: ૧૮થી ૬૫ વષ�ની દર�ક વથ 0યNOત દર �ણ 

મ�હને રOતદાન કર� શક�  

� િવj રOતદાન �દવસ Zુિનયાભરના વૈß|છક રOતદાતાઓ 

\]યે આભાર 0યOત કરવા માટ� ઉજવવામા ંઆવે છે.  

� આ �દવસ દર વષ} Sૂન ૧૪ના રોજ ઉજવવામા ંઆવે છે.  

� આની શ%આત સને ૨૦૦૭ના વષ�થી કરવામા ંઆવેલ છે. 

B એબીઓ રOતસ8હુ \ણાલી (ABO blood group 

system)ના શોધક,B માટ� તેમને ઇ. સ. ૧૯૩૦ના વષ�Tુ ં

નોબૅલ પા�રતોિષક પણ એનાયત કરવામા ંઆ0Vુ ંહe ુ.ં 

� કાલ� લે�ડટ�ઇનર(Karl Landsteiner)નો જ�મ �દવસ 

૧૪મી Sૂન, ૧૮૬૮ હોવાથી તેમની યાદમા ંિવj આરો�ય 

સંથાએ પહ�લ કર� િવjને રOતદાનTુ ંમહ]વ સમPવવા 

આ �દન મનાવી \યાસ આદયÉ છે. 

� િવj રOતદાન �દવસ ઉજવવાનો એક મહ]વનો હ�e,ુ 

રOતાધાન (blood transfusion) માટ� )રુr�ત રOતની 

ઉપલ¾ધતા ચાx ુરાખવાનો પણ છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૪-૦૬-૨૦૨૦) 

1. lજુરાતમા ં તા.14 Sૂન 2020ના રોજ રા�ે 8.13 કલાક� 

ક�ટલી તી�તાનો çકંૂપ આ0યો હતો- �.x 

2. lજુરાતમા ં તા.14 Sૂન 2020ના રોજ આવેલા  çકંૂપTુ ં 

ક��« rબtZુ-એપી �ટર જણાવો - ��-���, -G�� H�� 

��к� 

3. lજુરાતમા ં તા.14 Sૂન 2020ના રોજ આવેલા  çકંૂપTુ ં 

ક��« rબtZુ-એપી સે�ટર કયા તાxકુામા ંઆવેxુ ંછે- )]�e, 

к�� 

4. lજુરાતમા ં તા.14 Sૂન 2020ના રોજ આવેલા  çકંૂપTુ ં 

ક��« rબtZુ-એપી સે�ટર ક�ટલા ક�.મી જમીનમા ં હe ુ ં - �� 

Tк� 

5. lજુરાતમા ંતા.14 Sૂન 2020ના રોજ આવેલા  çકંૂપની 

અસરો ક�ટલા gજdલામા ંથઈ હતી- �� 

6. lજુરાતમા ંતા.14 Sૂન 2020ના રોજ આવેલા  çકંૂપની 

હાલની સ�Cય ફોdટ લાઇન છે ટ�કિનકલી તે કયા ઝોનમા ં

આવે છે - K��-�� 

7. çકંૂપના સશંોધન માટ� lજુરાતમા ં આવેલી રા���ય 

ક�ાની એકમા� સંથાTુ ં નામ અને થળ જણાવો – 

|»"E''J >' gy �+E�G�NкG �.+]2(ISR) ��$+1, 

�������� 

8. તા.14 Sૂનના રોજ બોrલfડૂના કયા નવો�દત અrભનેતાTુ ં 

8ુબંઈ ખાતે અવસાન થVુ ં- �4ш��* �+¡- ��q¾ >* 

9. બોrલfડૂના અrભનેતા )શુાતં િસtહ રાજ�તૂTુ ં8ળૂ વતન 

કVુ ંહe ુ ં- U'��, %&-�� 

10. )શુાતં િસtહ રાજ�તૂની વષૅ 2013મા ં\થમ કઈ �ફdમ રSૂ 

થઈ હતી - к�RU� �� 

11. )શુાતં િસtહ રાજ�તૂ બોrલfડૂમા ં કયા ઉપનામથી 

ઓળખાતો હતો - &�%G¿ >��� ���� 

12. તાBતરમા ં ક��« સરકાર =ારા ક�ટલી નવી ક��«ીય 

િવ�ાલય Pહ�ર કરવામા ંઆવી - �³ 

13. તાBતરમા ં ક��« સરકાર =ારા કયા કયા રા`યમા ં નવી 

ક��«ીય િવ�ાલય Pહ�ર કરવામા ં આવી - e*��х��-�� 

H�� ea� 8��ш-�� 

14. ક��« સરકારના વત�માન MHRD મ�ંીTુ ં નામ જણાવો-  

�� ��ш U�х�.$�G(��ш�к) 

15. ભારતના \થમ વેટ એOસચે�જ [લેટફોમ�નો સૌ\થમ  

કયા શહ�રમા ં\ારંભ થયો - ]�õ�R 

16. ભારતના \થમ વેટ એOસચે�જ [લેટફોમ�Tુ ંનામ જણાવો 

- #�+ ��E' 
L+]�"q 

17. િવj રOતદાન �દવસ °ાર� મનાવાય છે – �³ i>� 

18. "િવj રOતદાન �દવસ"-2020ની થીમ જણાવો - "+�y 

�G� +�Á+ G�RÁ+" 

19. ક�ટલી ªમરના 0યNOત દર �ણ મ�હને રOતદાન કર� શક� 

- �� [� �� �;ૅ 

20. "િવj રOતદાન �દવસ" ઉજવવાનો \ારંભ કયા વષ�થી 

થયો - ����  

 

DATE : ��-��-����

1. X4q��* +�к�� : U�F�G-�.KG�� )���� z. ��� ����� 

(`�[µк)  

� અમલ : તા. 16 Sૂનથી 

� રા`ય સરકારને વષ} %. 1800 કરોડની વu ુઆવક થશે 
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2. eq�1� : ��� ä*����F.$ $�� T��+ : *�. 21 i>�-

2020 (`��c$)  

X4q��* +�к���� q� H%)$���� "$�� к�.?4� к������� 

-����?4�"�� �7 +�[� 8���) 

� eq�1� : તા. 14 થી 20 Sૂન 

[�-���� : ‘યોગા એટ હોમ યોગા િવથ ફ�મેલી’ 

� #DoYogaBeatCorona 

3. H�+�� : �4�* H�� 34�&R�� -.�� eu���� 

)���U*�- *�.к� g�х�*� Hì41 94�� -�*�O4� �� 

�;Q ���� 

� થળ : 8ુબંઈ 

� )રુતને ડાયમડં હબ બનાવવામા તેમT ુમહ]વTુ ં\દાન 

� તેમના માનમા ં )રુત અને 8ુબંઈનો હ�રા ઉ�ોગ એક 

�દવસ બધં 

4. �r�� : �\�Wк ��к�1 (`�[µк) 

)��*�$ ��к�1к����� `к;2�� �G&��2�� ����� '*º=4Gк� 

��R�' H�� 'к�-G� _�+"'' �� HU�$�  

� ઓ��rલયામા ં ભારતીય રોકાણકારોને આકષ�વા માટ� 

મેલબોન�મા ં સrચન અને કોહલીના નામે રોડTુ ં નામ 

રાખવામા ંઆ0Vુ ં 

� રોડના નામ “તã ુલકર �ાઈવર’’ અને “કોહલી �Cસે�ટ’’ 

રાખવામા ંઆ0Vુ ંછે.  

� આ ઉપરાતં કિપલ દ�વ (દ�વ ટ�ર�સ), ગેર� સોબસ� (સોબસ� 

�ાઈવ)ના નામ પર પણ રોડના નામ રા¦યા છે.  

5. U��¹4 шÇ� ��� �\�Wк H-���G-���� : $� ½4к 

(+��61)  

��� U��¹4 +�5$�&� : 

એક વષ�મા ં °ા દ�શે પરમા� ુ હિથયારોની સ¦ંયામા ં

વધારો-ઘટાડો કયÉ તેની િવગત  

દ�શ વષ�-૨૦૧૯ વષ�-૨૦૨૦ 

અમે�રકા ૬૧૮૫ ૫૮૦૦ 

રિશયા ૬૫૦૦ ૬૩૭૫ 

V.ુક�. ૨૦૦ ૨૧૫ 

Ãા�સ ૩૦૦ ૨૯૦ 

ચીન ૨૯૦ ૩૨૦ 

પા�કતાન ૧૫૦ ૧૬૦ 

ભારત ૧૩૦-૧૪૦ ૧૫૦ 

ઈઝરાયેલ ૮૦-૯૦ ૯૦ 

ઉર કો�રયા ૨૦-૩૦ ૩૦-૪૦ 

�ુલ ૧૩૮૬૫ ૧૩૪૦૦ 

]�� ��ш� U�+� -�[$��� *\��* ��  

� પરમા� ુ હિથયારો હોવા અને તેને તૈનાત રાખવા એ 

બæેમા ંફરક છે.  

� કોઈ દ�શ પાસે પરમા� ુ હિથયારોનો ટોક હોય એટલે 

બધા eરંુત વાપર� શકાય એવી હાલતમા ંનથી હોતા.  

� પરમા� ુબોnબને િમસાઈલ, િવમાન વગેર�મા ં ફ�ટ કરવા 

એ પણ લાબંી અને ખાસ આવડત માગંી લેતી \�Cયા છે.  

� )રુ�ાની Zૃ��ટએ પણ પરમા� ુ શ¥ોને િમસાઈલમા ં

ગોઠવી રાખવા �હતાવહ નથી.  

� એટલે ૯ પૈક� ચાર દ�શ અમે�રકા, રિશયા, V.ુક�. અને 

Ãા�સે તેના અ8કુ બોnબ તૈનાત રા¦યા છે.  

� તૈનાત થયેલા હોય એવા પરમા� ુ હિથયારોની સ¦ંયા 

૩૭૨૦ છે અને તેમાથંી હાઈ-એલટ� કહ� શકાય એવી 

Nથિતમા ં૧૮૦૦ હિથયારો છે. 

� +�E[� : ધ ટોકહોમ ઇ�ટરનેશનલ પીસ �રસચ� ઇß�ટટÀટુ 

(SIPRI) 

� E[� : ટોકહોમ(રાજધાની) 

� ��ш : વીડન  

6. ��ш�G LG�R�' ]�"q 
+�+�"' H-���G - ���� : 

)��* +�к��  (U$�2��1)   

H�0$�� *��1 

� અહ�વાલ 8જુબ 21મી સદ�ના Íતે દ�શમા ં તાપમાન 

ટ�રાશ ૪.૪ �ડsી Bટxુ ંવધી જશે.  

� આજની eલુનાએ �હટવેવમા ંપણ �ણ ચાર ગણો વધારો 

થાય એવી શ°તા છે.  
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� ૧૯૮૬ થી ૨૦૧૫ દરિમયાન સૌથી ગરમ રાતના 

તાપમાનમા ં૦.૬૩ �ડsીનો વધારો થયો હતો અને સૌથી 

ઠંડ� રાતમા ંપણ ૦.૪ �ડsીનો વધારો નqધાયો હતો.  

� �હtદ મહાસાગરના પાણીની સપાટ� ૧૯૫૧ થી ૨૦૧૫ 

)ધુીમા ં એક �ડsી ગરમ થઈ ગઈ હતી. તેના કારણ ે

દ�શના તાપમાનમા ં નqધપા� અસર થઈ હતી ]યાર� 

Zુિનયામા ં સ8«ૃ સપાટ�Tુ ં સર�રાશ તાપમાન ૦.૭ �ડsી 

વ�Vુ ંહe ુ.ં  

� ભારતમા ં એ સર�રાશ વધારો Zુિનયાના વધારો કરતા 

નqધપા� ર�તે ઘણો વધાર� હતો.  

��*���1 eU� H+�� : 

� જો sીન હાઉસ ગેસTુ ંઉ]સhન ઘટાડવામા ંનહ� આવે તો 

સદ�ના Íતે વરસાદ પણ ઓછો થશે.  

� સદ�ના Íિતમ દશકામા ંવારંવાર દ�શ પર  Zુકાળ �ાટકશે  

� અ]યાર� એિ\લ-Sૂનમા ં�હટવેવ Bટલી તી�તાથી �ાટક� છે 

એનાથી ચાર ગણી તી�તા સદ�ના Íત )ધુીમા ં થઈ 

જશે.  

� xથૂી દ�શવાસીઓ બેહાલ થઈ જશે.  

� ૧૯૫૧ની સરખામણીએ ૨૦૧પમા ં Sૂનથી સ[ટ�nબર 

દરિમયાન આવતા વરસાદમા ંછ ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. 

� સંથા : સે�ટર ફોર Oલાઈમેટ ચે�જ �રસચ�, �Ðૃવી િવ¤ાન 

મ�ંાલય, ભારત સરકાર, નવી �દdહ� 

7. T�� ��ш�; : 15 i>� :  

��W ¿ :Y Ã4 Á$2�-�� mX:�* T��+ (World Elder Abuse 

Awareness Day) 

� દર વષ} 15 Sૂનના રોજ િવj fmૃ Zુ0ય�વહાર �દવસની 

ઉજવણી.  

� સVંકુત રા�� (UN)ની સામા�ય સભા =ારા �ડસેnબર, 

2011મા ં ઠરાવ પસાર કર�ને આ �દવસ ઉજવવાની 

શ%આત કર�.  

� આ �દવસ ઉજવવાની ભલામણ International Network 

for the Prevention of Elder Abuse ( INPEA ) =ારા 

કરવામા ં આવી હતી. તે fmૃો સાથેના Zુ0ય�વહાર તેમજ 

પીડાના િવ�ુmમા ંઅવાજ ઉઠાવતી િવjની અsણી સંથા 

છે.  

� સૌ\થમ આ �દવસ 15 Sૂન, 2012ના રોજ ઉજવવામા ં

આ0યો હતો.  

� eË��$: આ �દવસ ઉજવવાનો 8¦ુય ઉ9ેRય અસહાય fmૃ 

લોકો સાથે શાર��રક, ભાવના]મક તેમજ નાણાક�ય 

Zુથ�0યહારની સમયા પર વૈિjક સ8દુાયોTુ ં�યાન ક���«ત 

કરવાનો છે.  

� િવj વાÐય સગંઠન (WHO)ના અTમુાન 8જુબ 6 માથંી 

1 fmૃ 0ય�કત કોઈને કોઈ %પમા ંZુ0યવહારનો િશકાર બને 

છે.  

� વષ� 2019 થી 2030 દરિમયાન 60 વષ� ક� તેથી વu ુ

આV�ુયના 0ય�કતની સ¦ંયા 38% વધાવાTુ ંઅTમુાન છે, 

B 1 rબrલયન થી 1.4 rબrલયન થશે.  

� fmૃ 0ય�કતઓની વધતી વૈિjક જનસ¦ંયા અને 

આV�ુયમા ંfòૃmની સાથે fmૃોનો Zૂરપયોગ વધી રwો છે.  

B એક ગભંીર સામાgજક સમયા છે. 

� fmૃોની Nથિત Íગ ે Plિૃત લાવવા દર વષ} 21 

ઓગટના રોજ િવj વ�ર�ઠ નાગ�રક �દવસ (World 

senior Citizen Day) ઉજવવામા ંઆવે છે.  

� fmૃ 0ય�કતઓના યોગદાન તેમજ તેમના �વનને 

\ભાિવત કરતા ં 89ુાઓને ઓળખવા માટ� દર વષ} 1 

ઓકટોબરના રોજ fmૃ 0ય�કતઓનો �તરરા���ય �દવસ 

ઉજવવામા ંઆવે છે.  
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૫-૦૬-૨૦૨૦) 

1. કોિવડ-19ના કારણે આિથQક ભારણ ઘટાડવાના હ�eથુી 

lજુરાતમા ંતા.16 Sૂનથી પે�ોલ-ડ�ઝલના ભાવમા ં ક�ટલા 

%િપયાનો વધારો કરાયો- z. � 

2. lજુરાતમા ં Sૂનમા ં કર�લા પે�ોલ-ડ�ઝલના ભાવવધારાથી 

રા`ય સરકારની આવકમા ંÍદાB વાિષQક ક�ટલો વધારો 

થશે- z.���� к��� 

3. lજુરાત સરકાર� "�તરરા���ય યોગ �દવસ"  

ઉજવણીના ભાગ%પે કVુ ંજન અrભયાન શ% કરા0Vુ ં છે - 

"$�� к�.?4� к������� -����?4�" 

4. lજુરાત સરકારના "યોગ કર��ુ,ં કોરોનાને હરાવી�ુ"ં જન 

અrભયાનનો સમયગાળો દશા�વો - *�.��[� �� i>� 

5. "�તરરા���ય યોગ �દવસ" 2020ની વૈિjક થીમ 

જણાવો - "$��� 
' -�, $��� ��[ y��G�" 

6. આ વષ} 2020મા ં ક�ટલામો �તરરા���ય યોગ �દવસ  

ઉજવાશે - �th 
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7. )રુત અને  8ુબંઈના હ�રા ઉ�ોગના ભી�મ િપતામહ 

તર�ક� ઓળખાતા કયા મહાTભુાવનTુ ં 80 વષ} 8ુબંઈ 

ખાતે અવસાન થVુ ં- Hì4194�� -�*� 

8. કયા ભારતીય ખેલાડ�ઓના નામ ઉપરથી  ઓ��rલયાના 

મેલબોન�મા ં ભારતીય રોકાણકારોને આકષ�વા  િવિવધ 

માગ�ના નામ અપાયા - *º=4Gк� ��R�,  к�-G� T_+�"' 

H�� к�UG ��� (��� '���+) 

9. તાBતરમા ં પરમા� ુ શ¥ો Íગે લેટ�ટ વૈિjક અહ�વાલ-

2020 યર£કુ કોના =ારા Pહ�ર કરાયો - SIPRI  

10. SIPRITુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - � E'�к-´ 

R"'���ш�G U�+ T�+]2 R»"E''J >' 

11. પરમા� ુશ¥ો Íગે લેટ�ટ વૈિjક અહ�વાલ-2020 યર£કુ 

8જુબ સૌથી વu ુ  પરમા� ુ હિથયાર  કયા દ�શ પાસે 

ક�ટલા છે - H�T�к� H�� �,��� 

12. પરમા� ુશ¥ો Íગે લેટ�ટ વૈિjક અહ�વાલ-2020 યર£કુ 

8જુબ રિશયા પાસે ક�ટલા પરમા� ુહિથયાર છે - �,x��  

13. પરમા� ુશ¥ો Íગે લેટ�ટ વૈિjક અહ�વાલ-2020 યર£કુ 

8જુબ ભારત પાસે ક�ટલા પરમા� ુહિથયાર છે - ��� 

14. SIPRITુ ંવ ુ ંમથક કયા ંઆવેxુ ંછે - E'�к-´ 

15. ટોકહૉમ કયા દ�શની રાજધાની છે - E���� 

16. નેશનલ કલાઈમેટ ચે�જ એસેસમે�ટ-2020 8જુબ 21મી 

સદ�ના Íતે ભારતમા ંતાપમાન સર�રાશ ક�ટxુ ંવધી જશે 

- ³.³ T��� 

17. નેશનલ કલાઈમેટ ચે�જ એસેસમે�ટ-2020 8જુબ 1951ની 

સરખામણીએ Sૂનથી સ[ટ�nબર દરિમયાન આવતા 

વરસાદમા ં ભારત ક�ટલા ટકાનો ઘટાડો નqધાયો છે - � 

'к� 

18. સે�ટર ફોર કલાઈમેટ ચે�જ �રસચ� ભારત સરકારના કયા 

મ�ંાલય હ�ઠળ કાયૅરત છે - ¾ :��� ����� 

19. \િત વષ� િવj fmૃ Zુ0ય�વહાર �દવસની ઉજવણી કયાર� 

કરવામા ંઆવે છે - �� i>�  

20. સVંકુત રા�� (UN)ની સામા�ય સભા =ારા કયાર� ઠરાવ 

પસાર કર�ને આ �દવસ ઉજવવાની શ%આત કર� - 

T�+�I&�, ����   

21. fmૃો સાથેના Zુ0ય�વહાર તેમજ પીડાના િવ�ુmમા ં અવાજ 

ઉઠાવતી િવjની અsણી સંથાTુ ંનામ જણાવો - INPEA  

22. INPEATુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - International Network 

for the Prevention of Elder Abuse  

23. સૌ\થમ િવj fmૃ Zુ0ય�વહાર �દવસની ઉજવણી કયાર� 

કરવામા ંઆવી હતી - �� i>�, ���� 

24. િવj fmૃ Zુ0ય�વહાર �દવસ ઉજવવાનો 8¦ુય ઉ9ેRય 

જણાવો - H+-�$ ¿ :Y G�к� +�[� ш��.T�к, )����0к 

*�q ��1�к.$ Ã4[2Á$-���� +E$� U� �\�Wк 

+34��$�O4� ·$�� к�k"#* к�����  

25. િવj વાÐય સગંઠન (WHO)ના અTમુાન 8જુબ ક�ટલી 

fmૃ 0ય�કત કોઈને કોઈ %પમા ં Zુ0યવહારનો િશકાર બને 

છે - � ��[� �   

26. fmૃોની Nથિત Íગ ે Plિૃત લાવવા દર વષ} 21 

ઓગટના રોજ કયો �દવસ ઉજવવામા ંઆવે છે - ��W 

�T��v ���T�к T��+ (World senior Citizen Day)   

27. fmૃ 0ય�કતઓના યોગદાન તેમજ તેમના �વનને 

\ભાિવત કરતા ં 89ુાઓને ઓળખવા માટ� દર વષ} 1 

ઓકટોબરના રોજ કયો �દવસ ઉજવવામા ંઆવે છે - ¿ :Y 

Á$Tк*g�� ä*����F.$ T��+  

DATE : ��-��-����

1.)��*-]�� +�-�. �����(����ш ���*)  

''+� T-�G$ к� -�� � üL�� T�$�'' - )��*�$ +����� 

ш-.� q���� 

 

¾ >�2 G��х�� ��G��� ^�'. ��E*���� ]�� +�[��� 

H[��1�� )��*�� ���h �� q��� ш-.� : h�� +�� 

U6� ³x ]��� +\��к��� �*  

� х�+ : બનેં દ�શ તરફથી સાવાર �કડા Pહ�ર કયા� 

નથી 

�����O4� к��1 :  

��G��� ^�'.�� U�|"' 14 х�*��� ]��� +����� *�½4 

)��*�$ q������ �����*O4� к��1 &"$�  
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� ૧૫મી Sૂને રા�ે ચીની સેનાએ ઊભો કર�લો ત£ં ુખસેડવા 

ભારતીય સૈિનકોની �ુકડ� પહqચી હતી. પરંe ુ ચીની 

સૈિનકોએ Äમુલો કર� દ�ધો હતો.  

� બનેં તરફના મોટ� સ¦ંયામા ંસૈિનકોને ઇP પહqચી છે અને 

તેમને સારવાર માટ� િમrલટર� હોNપટલોમા ંખસેડાયા ંછે.  

� ચીની સેનાની અથડામણમા ં ૧૬ rબહાર ર�gજમે�ટના 

કમા��ડÞગ ઓNOસર કન�લ સતંોષ બા£ ુ વીરગિત પાnયા 

હતા. 

�����O4� к��1 ��� Tк� G��&� �E*� 

� વષ�-1962Tુ ંVmુ ગલવાન ઘાટ�થી જ શ% થVુ ંહe ુ.ં તેની 

ન�કના અકસાઈ ચીન િવતાર પર ચીનનો કબજો છે.  

� ભારતીય સૈિનકો ગલવાન નદ�મા ં બોટમા ં પે�ોrલtગ કર� 

છે.  

� ચીનની હતાશાTુ ં કારણ 255 �કમી લાબંો રતો છે. આ 

માગ� �વૂ� લદાખમા ંભારતીય સૈિનકોને માટ� મહ]વનો છે. 

� સીમાના Íિતમ ગામ Rયોકથી દૌલત બેગ ઓdડ� )ધુીનો 

રતો બનાવવા માટ� 15 વષ� પહ�લા કામ શ% હe ુ.ં હવે આ 

કામ �ણૂ� થવાને આર� છે. તેના નાના �હસાઓ સામે ચીને 

વાધંો લીધો છે. આ રતાના 200 �કમી ભાગ પર 

સરફ�િસtગ છે.  

� ચીનના િવરોધ છતા ંભારતે કામ ચાx ુરા¦Vુ.ં  

� િવવાદ ઉક�લવા માટ� બæે દ�શોના અિધકાર�ઓ વ|ચ ે 2 

મ�હનામા ં10 થી વધાર� બેઠકો થઈ .કૂ� છે.  

� 6 Sૂને લેiટન�ટ જનરલ તર� થયેલી વાતચીતમા ંબæે 

સૈ�ય પીછેહઠ કરશે એવો િનણ�ય લેવાયો હતો. તેના 

અમલ દરnયાન �હtસા થઈ હતી. 


кU1 ���. � ]�G�: U��¹4 шÇ +�q +���g ��]� 

U�[�, G�v. ����[� H[��1 ш� �'� ?  

� વષ�-૧૯૯૬મા ં ભારત અને ચીન વ|ચે થયેલા કરાર 

અTસુાર બનેં દ�શની સેના એલએસીથી બ ે �કલોમીટરના 

Íતરમા ં એકબીP પર ગોળ�બાર નહ� કર�. હાિનકારક 

ઉપયોગ નહ� કર�, ¾લાટ ઓપર�શન હાથ નહ� ધર�, બZૂંક 

અથવા તો િવફોટકો વડ� િશકાર નહ� કર�.  

� આ કરારને કારણે એલએસી પર `યાર� પણ બને દ�શની 

સેના સામસામે આવી Pય છે ]યાર� સૈિનકો વ|ચ ે

ધKા8Kુ� ક� áટા હાથની મારામાર� Bવી ઘટનાઓ 

બનતી રહ� છે. 

�G��� х�1 ��ш�:  

 
� થાિનક \વાસી અને �હમાલયના ભોિમયા  lલુામ ર)લૂ 

ગલવાનના નામે અહ�ની નદ� ગલવાન નદ� નામે 

ઓળખાય છે. એ નદ� પરની ખીણ ગલવાન ખીણ તર�ક� 

છેdલા થોડા સમયથી ચચા�મા ંઆવી છે.  

� 80 �કલોમીટર લાબંી ગલવાન નદ� ચીની કબPના 

કાRમીર (અOસાઈ ચીન)માથંી નીકળ�ને Rયોક નદ�ને મળે 

છે.  

� Rયોક નદ�Tુ ંબીSુ નામ- �રવર ઓફ ડ�થ  

� r¸�ટશરો `યાર� 19મી સદ�મા ંઆ િવતારTુ ંખેડાણ કર� 

રwા ં હતા ]યાર� 1899મા ં તેની સાથે થાિનક Pણકાર 

તર�ક� lલુામ ર)લૂ જોડાયા હતા.  

� r¸�ટશરો 8ળૂ તો આ િવતારમાથંી ચીન )ધુીનો રતો 

પસાર થઈ શક� એમ છે ક� ક�મ તેની તપાસ કરવા માગંતા 

હતા. એ માટ� તેમણે ગલવાનને કાફલા સાથે અહ� 

મોકdયા હતા.  

� 1878મા ંજ�મેલા lલુામ ગલવાને પદંર-વીસ હPર ફ�ટ 

�ચા િતબેટના અનેક અP�યા િવતારો પગતળે કયા� 

હતા. 

2.Uº��� G�кO4� )��* H�� ]�� �'� ÁJ >-�0к -0�   

)r�%Gк ��ш�;*� :  

� ભારત અને ચીન વ|ચનેા િવવાદમા ંપãગqગ સરોવર ફર� 

ચચા�મા ંછવાVુ ંછે.  

� ચીન =ારા આ સરોવરમા ં પે�ોrલtગની સશ¥ નૌકાઓની 

સ¦ંયા વધાર� દ�ધી છે, Bના જવાબમા ં ભારતે NOવક 

�રપો�સ ટ�મની નૌકાઓ ખડક� દ�ધી છે.  

� લ9ાખમા ં૧૪ હPર Yટ ઉપર આવેલ અને ચાર�ય તરફથી 

જમીનથી ઘરેાયેxુ ં આ સરોવર 0Vહૂા]મક Zૃ��ટની ર�તે 
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³બૂ મહ]]વ�ણૂ� છે, Bથી ભારત અને ચીન બનેં આ 

સરોવરમા ંપે�ોrલtગ કરતા રwા ંછે. 

GË�х�� Uº��� G�к�� ]�� -��ш�� H�UG��  к�*� ��� ��   

� પãગqગ સરોવર .�ુલુ અ\ોચની વ|ચે આવે છે.  

� ચીન જો ભિવ�યમા ં ભારતીય �ે� પર Äમુલો કરવાની 

�હnમત કરશે તો તે .�ુલુ અ\ોચનો ઉપયોગ કરશે.  

� પãગqગ સરોવરની આસપાસ ચીને મજ£તૂ સૈ�ય 

ઇ�Ãા�Oચર બનાવી લીuુ ંછે. 

3. GË�х �����  

GË�х ����� : ]��� )��* +�[��� 3 lVU6�$ к���O4� 

e�G�̂ � кJ4ñ 

1. 1993�� к���: બનેં દ�શના સૈિનકમાથંી કોઇ એલએસી 

Cોસ કર� તો તેને બીP પ� =ારા ચેતવણી આપવામા ં

આવે અને તે સૈિનક તરત પરત ચાdયો Pય 

2. 1996�� к��� : જો બનેં દ�શના સૈિનક સામસામે આવી 

Pય તો સયંમ Pળવી તણાવ ઘટાડવાના ંપગલા ંલે અને 

તા]કાrલક મ�ંણા શ% કરાય 

3. 2013�� к���: એલએસી ખાતે િવવાદાપદ િવતારોમા ં

બનેં સેના એકબીPની પે�ોrલtગ �ુકડ�ઓનો પીછો નહ� 

કર�. 

4. ]���� ]�G : )��*�� ]���$ T�ш���[� �̂����� ���* 

(����ш ���*) 

)��*�� U���ш� ��ш� ]���� ����1 ���*�� y+�*� �$�  

���* H�� ����� ��ш� :  

� ભારતના પાડોશી દ�શોને ચીન દ�વાની Pળમા ંફસાવી ર~ુ ં

છે. તેનો ઇરાદો ભારતને ઘરેવાનો છે. ચીનની આ નીિતનો 

ઘણા દ�શો િવરોધ કર� રwા છે. 

��G�к�:  

� ચીને �ીલકંામા ં હબંનટોટા પોટ�, એરપોટ� , કોલ પાવર 

[લા�ટ, માગ� િનમા�ણમા ં36,480 કરોડTુ ંરોકાણ કVુ�.  

� 2016મા ંદ�f ુ ં %. 45,600 કરોડ થઇ ગVુ.ં �ીલકંા દ�f ુ ંન 

.કૂવી શºુ,ં તેણે હબંનટોટા પોટ� ચીનને 99 વષ�ના 

ભાડાપ � આ[યો. 

U�TкE*��:  

� પા�કતાને ચીનના સીપીઇસી \ોBOટમા ં 

%. 4.56 લાખ કરોડTુ ં રોકાણ કVુ� છે પણ તેમાથંી મોટા 

ભાગની રકમ િધરાણ  

તર�ક�.  

� તેનો 0યાજદર 7 ટકા છે. ચીન પાક.ના �વાદર પોટ� 

ન�ક નેવી બેઝ બનાવવા માગે છે. 

&��cG���ш:  

� બા�ંલાદ�શે ચીન પાસેથી બીઆરઆઇ \ોBOટમા ંસમSૂતી 

કર� હતી. ચીને બા�ંલાદ�શમા ં તેમા ં %. 2.89 લાખ કરોડ 

રો°ા છે. 

��U��:  

� ચીને નેપાળના ર)વુામા ં હાઇ�ો પાવર \ોBOટ શ% કયÉ 

છે. તે િતબેટથી 32 �ક.મી. Zૂર છે. તેમા ંચીને 950 કરોડ 

%. રો°ા છે. 

�G�.�:  

� માલદ�વે 2016મા ંચીનની કંપનીઓને 16 ટા� ુલીઝ પર 

આ[યા હતા. હવે ચીન આ ટા�ઓુ પર બાધંકામો કર� 

ર~ુ ંછે. 

� CPEC : ચાઈના-પા�કતાન ઈકોનોિમક કો�રટોર  

5. +�ш��� : к��%�$��� ��� 8m�*O4� ��к�1 

(N�� :k�')   

��� 8m�*�� U$�2��1�$ ]���к�� ��'� [�&�2O4� �� 

HU�J4�  

 

� વી�ડશ પયા�વરણ ચળવળકાર sેટા થનબગ�ના નામ પર 

નવી શોધાયેલી કરોrળયાની \PિતTુ ંનામકરણ કરવામા ં

આ0Vુ.ં  

� ш��к : જમ�ન �રુાત]વિવZ્ પીટર Bગર 

� \દાન: જ ળવાV ુપ�રવત�નનો સામનો કરવા માટ� sેટાની 

ક�ટબmતાના માનમા ં આ ક�રયાળાની \Pિતને sેટાTુ ં

નામ અપાVુ.ં  

� વધeુ ં તાપમાન પયા�વરણના તમામ �હસાને અસર કર� 

છે. તેમા ં એ�ડિમક િવિવધતા અને મેડાગાકરના 

કરોrળયાની \Pિત સામેલ છે.  

� કરોrળયાની આ \Pિતને થનબગ�Tુ ં નામ આપી તે 

મેડાગાકરમા ં óિવક િવિવધતાને થતા Tકુસાન 89ેુ 

લોકોTુ ં�યાન આકષ�વામા ંસફળ થશે.  

� નવા કરોrળયાની \Pિતની �ખો અને પીઠ પર rબtદ�કાર 

પેટન� હોવાથી તે ઘણી અલગ પડ� છે. 
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6. +y�*�: )��*�$ -��R�� (+��61) 

�	�+ �+�RG�� к�I&�L' »LG$�"+ : -�� �4х�R-30��[� 

y�$� к�. шк�ш�  

 

� બ÷ોસ કોપÉર�શને જણા0Vુ ં હe ુ ં ક� ¸÷ોસ િમસાઈલને 

�iલટ ર�rલઝ કોnબેટ ßOલય�સ મળ� ગVુ ંછે.  

� હવે આ ¸÷ોસ િમસાઈલ ગમે ]યાર� )ખુોઈ-30માથંી 

ફાયર કર� શકાશે.  

� ¸÷ોસ િમસાઈલ અગાઉ પણ ઘણા પર��ણોમાથંી પસાર 

થઈ .કૂ� છે, પરંe ુ )ખુોઈમાથંી ફાયર થાય તે માટ�ના 

પર��ણો P�Vઆુર�મા ંહાથ ધરાયા હતા. 

� પર��ણોમા ં ¸÷ોસ િમસાઈલ પાર ઉતર� જતા ં હવે 

ઈ��ડયન એરફોસ�મા ંજોડાવાનો તેનો માગ� મોકળો બ�યો 

છે.  

� )ખુોઈ-30 અને ¸÷ોસ િમસાઈલTુ ં ર�ર કોßnબનેશન 

ZુRમનો પર ભાર� પડ� શક� છે.  

� અ]યાર� ચીન-ભારત વ|ચ ેસરહદ� સઘંષ� ચાલી રwો છે 

]યાર� જ ¸÷ોસ િમસાઈલને કોnબેટ ßOલય�સ મળ� જતા ં

ભારતીય વાVસેુનાની શNOતમા ંનqધપા� વધારો થયો છે. 

� કોઈ પણ હિથયાર ક� િમસાઈલ માટ� �iલટ ર�rલઝ 

ßOલય�સ છેdxુ ંમહ]વTુ ંસ�ટv�ફક�ટ હોય છે. તેનો અથ� એ 

ક� એ હિથયાર ક� િમસાઈલનો Vmુમા ંસમાવેશ કર� શકાય.  

� ¸÷ોસ-એ )પુરસોિનક લે�ડ એટ�ક !ઝ િમસાઈલ 300 

�કમી )ધુીની ર��જ )ધુી ટાગ}ટ કર� શક� છે. તેTુ ં)ધુાર�xુ ં

વhન 20 �ક.મી. પહ�લા ં રતો બદલીને િનશાન ભેદ� શક� 

છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૬-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તા.15 Sૂનના રોજ ભારત અને ચીન વ|ચે કઈ ઘાટ�મા ં

અથડામણ દરિમયાન  ભારતના ÍદાB 20 Bટલા સૈિનકો  

સરહદની ર�ા કરતા શહ�દ થયા હતા- ��G��� ^�'. 

2. તા.15 Sૂનના રોજ ભારત અને ચીન વ|ચે ગાલવાન 

ઘાટ�મા ંઅથડામણ દરિમયાન ભારતના સેના =ારા ÍદાB 

ક�ટલા ચીની સૈિનકોનો ખા]મો બોલા0યો હતો- ³x 

3. ચીન સરહદ� ગાલવાન ઘાટ� ભારતના કયા િવતારમા ં

આવેલી છે - ¾ >�2 G��х 

4. ભારત અને ચીન વ|ચે 1962Tુ ંVmુ  કયા િવતારમાથંી 

શ% થVુ ંહe ુ ં- ��G��� ^�'. 

5. �વૂ� લદાખમા ં ભારતીય સેના માટ� ક�ટલા �કલોમીટર 

લાબંો  મહ]વનો માગ� બનાવવામા ં આ0યો છે - ���  

TкG��'� 

6. ભારત અને ચીન વ|ચે કયા વષ�મા ંથયેલા કરાર 8જુબ 

LAC થી ક�ટલા �કલોમીટરના Íતરમા ંએક બીP સૈિનકો 

પર  એક પણ ગોળ� છોડ� શકાતી નથી-  �;2 ����  

H�� &�  TкG��'� 

7. LACTુ ં િવeતૃ નામ આપો - G�R� Îy 
L�J4HG 

к�F�G 

8. ગલવાન ખીણTુ ંનામ કયા થાિનક \વાસી ઉપરથી પડùુ ં

છે - T-�G$�� )��$� X4G� ��4G �G��� 

9. ગલવાન ઘાટ�મા ંકઈ નદ� આવેલી છે- �G��� ��. 

10. 80 �કલોમીટર લાબંી ગલવાન નદ� કયા િવતારમાથંી 

નીકળ� કઈ નદ�ને મળે છે- HL+�| ]�� H�� �$�к ��. 

11. Rયોક નદ�Tુ ંઉપનામ જણાવો- T��� Îy ��[ 

12. પãગqગ લેક °ા ંઆવેxુ ંછે અને દ�રયાઈ સપાટ�થી ક�ટલા 

�ટ ªચે છે - ¾ >�2 G��х H�� �³,��� 

13. �વૂ� લદાખમા ં ભારત અને ચીન માટ� કVુ ં સરોવર 

મહ]વની çિૂમકા ભજવે છે - Uº��� G�к  

14. ચીને ભારત સાથેના કયા ò=પ�ીય કરારTુ ંઉdલઘંન કVુ� 

છે - �). �;ૅ ���x �) �;ૅ ���� H�� 3) �;ૅ ���x 

15. ભારતના કયા પાડોશી દ�શો ચીનની િધરાણ નીિતમા ં

ફસાયા છે Bના કારણે ચીને ભારતની ઘરેાબધંી કર� છે - 

��G�к�, U�TкE*��, &��cG���ш, ��U�� H�� �G�.� 

16. તાBતરમા ં નવી શોધાયેલ કરોrળયાની  \Pિતને  કVુ ં

નામકરણ કરાVુ ં-  ��'� [�&�2 

17. કરોrળયાની નવી \Pિતના શોધક અને  દ�શTુ ં નામ 

જણાવો - q2�  ¾4��*00���� U�'� h�� 

18. sેટા થનબગ�નો પ�રચય અને વતન જણાવો-  U$�2��1 

]���к�� H��  E���� 

19. ભારતીય હવાઈદળને તાBતરમા ં \થમવાર કયા 

િમસાઇલને �iલટ ર�rલઝ કોnબેOટ ßOલયર�સ મ�Vુ-ં  

�	�+ �+�RG 

20. ̧ ÷ોસ િમસાઈલને મSૂંર� મળતા હવે તેને કયા 

ફાઈટરમાથંી  છોડ� શકાશે - �4х�R -x� 
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21. સરં�ણની ભાષામા ં �iલટ ર�rલઝ કોnબેOટ ßOલયર�સ 

એટલે �ુ ં- -�[$�� к� �+�RG�� J4Y�� +���ш к��� 

22. )પુર સોિનક "ઝ િમસાઈલ ¸÷ોસ ક�ટલા �કલોમીટરની 

ર��જ ધરાવે છે - ���-x�� Tк� 

DATE : ��-��-����

1. )��*-]�� `$�*-��к�+ +�&��� (����ш ��U��) 

äк��к.$ ���*� : 3 >�$��к� :  

1) z. &� G�х к����� )��*�� E�'2  y�� &m��� 73 'к� 

T-E+� ]�� U�+�  

� માટ�ફોન બPર આશર� બે લાખ કરોડ %િપયાTુ ંછે. તેમા ં

ચીનની ભાગીદાર� 73% છે. એટલે ક� 1.46 લાખ કરોડના 

બPર પર ચીનનો કબજો છે.  

� તેમા ં ચીનની 4 મોબાઇલ ¸ા�ડ શાઓમી (30%), વીવો 

(17%), ઓ[પો (12%) અને �રયલમી (14%) છે.  

� વીવો, ઓ[પો, �રયલમી એક જ કંપની બીબીક� 

ઈલેO�ોિનOસની ¸ા�ડ છે.  

� તેની ચોથી ¸ા�ડ વન[લસ પણ છે B ઝડપથી આગળ 

વધી રહ� છે. 

2) 75 'к� 
k"'&�$�T'L+�� `$�* ]��[�  

૩) ભારતમા ંટ�વીTુ ંબPર 25,000 કરોડTુ.ં  

� તેમા ંમાટ� ટ�વી બPરમા ંચીનની કંપનીઓની ભાગીદાર� 

42-45% છે  

� આશર� 12 હPર કરોડTુ ંબPર ચીન પાસે.  

૪) દ�શમા ં ઓટોમોબાઇલ પેરપા�્�સTુ ં બPર 4.27 લાખ 

કરોડTુ ંછે.  

� ચીનની કંપનીઓની ભાગીદાર� 26 % છે. ચીન દર વષ} 1 

લાખ કરોડ કમાય છે. 

2. �2�� �� : U��� -�e+ шz [*� �� ��к 1100 ��� 

�´' ��q e0U��� (q� ¥m2)   

� �રવર બેડ પાવર હાઉસના ૨૦૦ મેગાવોટના એક એવા 

પાચં Vિુનટ કાય�રત  

� Bમાથંી ૧ હPર મેગાવોટ વીજળ� હાલ પેદા થઈ રહ� છે.  

� ક�નાલ હ�ડ પાવર હાઉસના પાચંમાથંી બે Vિુનટ ચાx ુ છે 

અને તેમાથંી ૧00 મેગાવોટ વીજળ� ઉ]પæ થઈ રહ� છે.  

� lજુરાતના ભાગે B �હસો આવે એ �હસા \માણે 

મ�ય\દ�શના ડ�મમાથંી અ]યાર� પાણી છોડવામા ં આવી 

ર~ુ ંછે. Bનો સsંહ નમ�દા ડ�મમા ંથઈ રwો છે 

� તેની 8¦ુય નહ�ર =ારા લગભગ ૮,૬00 ºસેુક પાણી 

lજુરાતના અલગ અલગ \દ�શમા ંપહqચાડવામા ંઆવી ર~ુ ંછે.  

3. х�G 9>� : G� G��� É'&�G-2020 

q2� É'&�G LG& &�$�2 IJ4��] +** `v� ��� 

'�R'G ��h*� 

� ઉપિવBતા : વેડ�ર ¸ેમેન       યજમાન : ¸ેમેન (જમ�ની)  

4. �G��� х�1 (  >���)  

ગલવાન : ૧૪ હPર ફ�ટ �ચાઈ, -૨૦ ડ�sી તાપમાન  

 

� આખા જગતમા ં ભારત Bટલી વૈિવ�ય�ણૂ� અને કઠ�ન 

સરહદ બીB °ાયં નથી.  

� ગલવાન ખીણ અ]યતં કઠ�ન થળે આવેલી છે. એ ખીણ 

૧૪,000 ફ�ટની �ચાઈએ છે. એટલે ]યા ં ચોક�-પહ�રો 

ભરનારા તમામ ભારતીય સૈિનકોને પાતળ� હવા અને 

ઓNOસજનની કમીની 8Rુક�લી નડ�.  

� સામા�ય પે�ોrલtગ કરવામા ંતો વાધંો ન આવે ક�મ ક� તેઓ 

ટ�વાઈ ગયા હોય. પરંe ુ �મ કરવાનો આવે ક� લડવાTુ ં

આવે ]યાર� સૈિનકોને આ વાતાવરણે ભાર� 8Rુક�લી પડ�.  

� બી� સમયા અહ�ના ઠંડાગાર તાપમાનની છે.  

� િશયાળામા ં આ ખીણ િવતારTુ ં તાપમાન માઈનસ ૨૦ 

ડ�sી )ધુી પહqચે છે. અ]યાર� આટxુ ં ની.ુ ં તાપમાન 

નથી, તો પણ ��ુય આસપાસ તો છે જ.  

� એટલે ક� આપણે ]યા ં આકરા િશયાળામા ં હોય તેનાથી 

અનેકગણી વધાર� ઠંડ�મા ં ભારતીય સૈિનકો કામ કર� છે. 

એવા વાતાવરણમા ંટક� રહ�f ુ ં8Rુક�લ જ છે.  

� બ�ફvલા પવનો અને તોફાન પણ અહ� સતત અડચણ 

ઉભી કરતા ંરહ� છે . 

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 
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5. LAC : )��*� *\$�� к��G ÎG ���� ��� (+��61)  

� ભારત માટ� અિત મહ]વનો સરહદ� રોડ  

� ચીનને 8ળૂ વાધંો ભારત લાઈન ઓફ એO|Vઅૂલ 

ક��ોલના કાઠં� કાઠં� રોડ બનાવી ર~ુ ંછે તેનો છે.  

� «£કુથી દોલત બગે ઑdડ� )ધુીનો આ રતો ઓલ વેધર 

\કારનો છે, એટલે ક� બરફવષા� વખતે પણ ચાલે અને 

ભાર� �રૂ આવે તો પણ ટક� રહ�. એ રતામા ં જ વ|ચ ે

ગલવાન નદ� અને થોડ� Zૂર ગલવાન ખીણ આવે છે.  

� આ િવતાર ચીન કબB કર� તો રતાTુ ંકામ અટકાવી શક� 

અથવા તો તેને £રુ� ર�તે અસર કર� શક�. માટ� ચીને 

ગલવાન પોઈ�ટ પસદં કયÉ છે.  

� આ રતો ભારત માટ� મહ]વનો છે ક�મ ક� અ]યાર� આ 

રતા વગર લેહથી ઓdડ� )ધુી પહqચતા બ ે�દવસ થાય 

છે. રતો બની Pય તો પછ� એ કામ ૬ કલાકમા ં થઈ 

શક�.  

� ભારતીય સૈ�ય હ�રાફ�ર�મા ંપણ એ પછ� ઝડપ આવી શક�. 

6. +�ш���: COVID-�� �+� (`��c$) 

સૌથી પહ�લા ંP�Vઆુર�મા ંસાસ�-કોવ-૨ના Bનોમને ઓળખીને 

તેના ઉપર \યોગો શ% કરવામા ંઆ0યા હતા.  

� માચ�ના પહ�લા ં અઠવા�ડયામા ં માણસો ઉપર તેના સે�iટ 

�ાયલ શ% કરાયા.  

� સશંોધકોના મતે ક�ટલાક \યોગો સાચી �દશામા ં આગળ 

વધી રwા હોય તેમ જણાઈ ર~ુ ં છે અને તેના કારણે જ 

તેઓ રોગ\િતકારક શNOતને વધાર� \બળ બનાવવાની 

�દશામા ંઅsેસર છે. તેના થક� વu ુ\માણમા ંએ��ટબો�ડ 

િવકસાવવામા ંઆવી શક� છે. 

�+��� +�ш����� 8T_$� 

�8»LG��кG '�kE'ô�:  

� સશંોધકો =ારા પહ�લા ંªદરો અને ]યારબાદ વાનરો ઉપર 

દવાTુ ં પર��ણ કરાય છે, Bથી તેમની રોગ\િતકારક 

શNOતની \િત�Cયાનો Íદાજ આવે. 

� U-�G� *&î� +�k�' F�$G  સશંોધકો =ારા ³બૂ જ ઓછા 

લોકો ધરાવતા એક Sૂથને સે�iટ ડોઝ આપવામા ંઆવે છે 

Bથી તેમની રોગ\િતકારક શNOત \fૃ થઈ ક� નહ� તે 

Pણી શકાય. 

� બીજો તબKો એOસપા�ડ�ડ �ાયલ : સશંોધકો =ારા મોટ� 

સ¦ંયામા ં અને બાળકો, Vવુાનો અને fmૃોની ક�ટ�ગર�મા ં

દવા આપવામા ંઆવે છે. તેના થક� તેઓ ચકાસે છે ક�, 

મોટ� સ¦ંયામા ંદવાની અસર ક�વી ર�તે થાય છે અને તે 

રોગ\િતકારક શNOતને ક�ટલા \માણમા ંઅસર કર� છે. 

� 7�q� *&î�। 
Tyк+� F�$G :  

� સશંોધકો =ારા હPરોની સ¦ંયામા ંલોકોને દવા આપવામા ં

આવે છે Bથી ¦યાલ આવે ક� ઈ�ફ�Oશન ક�ટલા \માણમા ં

અને ક�ટલી ઝડપથી ઓä ંકર� શકાય. આ તબKા =ારા 

તેને બPરમા ં8કૂવાનો Íદાજ મળે છે. 


� >�G:  

� દર�ક દ�શમા ં રહ�લી ર��Vલુેટર� ઓથો�રટ� =ારા �ાયલના 

દર�ક તબKાTુ ં િનર��ણ અને પર��ણ કર�ને મા�યતા 

આપવામા ંઆવે છે. 

��U EU��:  

� અમે�રકન સરકારના ઓપર�શન ર�પ પીડ \ોsામ =ારા 

અબજો ડોલર આપીને પાચં રસીઓના \ોBOટની પસદંગી 

કરવામા ંઆવી છે. 

кI&�R"� y�K:  

� રસીને ઝડપથી લોકો )ધુી પહqચાડવાની હોય ]યાર� 

પહ�લા અને બીP તબKાને સાથે રાખી સVંOુત ફ�ઝમા ં

અમલી કરવી પડ� છે 

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૭-૦૬-૨૦૨૦) 

1. ભારતે વષ� 2018-19મા ં ચીન પાસેથી ક�ટલા અબજ 

ડોલરના માલ સામાનની આયાત કર� હતી - ��.�x  

H&q ��G� 

2. ભારતે વષ� 2018-19મા ં ચીનને ક�ટલા અબજ ડોલરના 

માલ સામાનની િનકાસ કર� હતી- ��.�� H&q ��G� 

3. ÍદાB 2 લાખ કરોડના ભારતના માટ�ફોન બPરમા ં 

ચીન ક�ટલા ટકા �હસો ધરાવે છે - �x% 

4. ભારતમા ં Sૂન 2020ની Nથિતએ ક�ટલા ટકા 

એ��ટબાયો�ટક ચીનથી આયાત કરવી પડ� છે - ��% 

5. ભારતમા ં ઓટોમોબાઇલ પાટ� ્સમા ં ચીની કંપનીઓની 

ભાગીદાર� ક�ટલા ટકા છે - ��% 

6. Sૂન 2020ની Nથિતએ સરદાર સરોવર ડ�મ ખાતે આવેલા 

પાવર હાઉસમાથંી દ� િનક ક�ટલા મેગાવોટ વીજ ઉ]પાદન 

થાય છે - ���� 

7. સરદાર સરોવર ડ�મ ખાતે 200 મેગા વોટના ક�ટલા 

ટબૉઈનર આવેલા છે - �-(���×�) 

8. તાBતરમા ં લા લીગા Yટબોલ-2020 ટાઈટલ િવBતા ટ�મ 

જણાવો - q2� É'&�G LG& &�$�ૅ IJ >��] `v� ��� 
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9. તાBતરમા ંલા લીગા Yટબોલ-2020 �નૂૉમે�ટ કયા દ�શમા ં

યોPઈ- ���� q2�� 

10. ભારત અને ચીન સરહદ� હવેલી ગલવાન ખીણ ક�ટલા 

હPર ફ�ટની �ચાઈ પર આવેલી છે - �³,��� 

11. ભારતીય સરહદ ઉપર સેના LAC ખાતે  કયો  નવો રોડ 

બનાવી રહ� છે Bનો ચીન =ારા િવરોધ થઈ રwો છે - 

ÎG ���� ��� 

12. કોરોના વાઇરસની રસી બનાવવા સૌ પહ�લા P�Vઆુર�-

2020મા ંકયા Bનોમને  ઓળખીને તેમના ઉપર \યોગો 

શ% કયા� હતા - +�+ૅ-к��-� 

13. િવjમા ં કોરોનાને હરાવવા ભારત સ�હત ÍદાB ક�ટલા 

દ�શોમા ંવેકસીન-રસી ઉપર કામ ચાલી ર~ુ ંછે - �³� 

14. વૈિjકક�ાએ નવી રસી સશંોધનની \�Cયાના િવિવધ 

તબKા જણાવો - �. �8»LG��кG '�kE'ô� �.  8[ 

*&î�-  +�y'. F�$G,x. &�q� *&î� 
L+U�"��� 

F�$G ³. 7�q� *&î� 
TyL+�  F�$G �. �i>�. �. ��U 

ZEU� �. кI&�R"� y�K  

15. LACTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો- G�R� gy 
к�J >HG 

к�F�G  

DATE : ��-��-����

1. �\�Wк �r�� : )��*�� `v���� UNSC�� HE[�$� 

+�$U�� U+����  

� к�$2к��:P�Vઆુર�-૨૦૨૧થી બે વષ� માટ�  

ભારતે ચીન અને પા�કતાનની હાજર�વાળા 55 સ¿ય સ8હૂમા ં

એિશયા પેિસ�ફક સીટ �તી હતી B સVંOુત રા��Tુ ંસવÉ|ચ 

િનણ�ય લેનાર એકમ છે.  

� 193 સ¿યોવાળ� મહાસભામા ં ભારતને 184 દ�શોએ 

સમથ�ન કVુ� 

� એિશયામા ંભારત િનિવQરોધ ર~ુ.ં જોક� l[ુત મતદાનમા ં8 

દ�શ ભારતના પ�મા ંનહોતા.  

Ì >�'1��� к��� к�'G� * : 

� H"$ ��ш : ભારતની સાથે આયરલે�ડ (128 વોટ), 

મેNOસકો (187 વોટ) અને નોવ} (130 વોટ) પણ 

પ�રષદમા ંસામેલ થયા હતા, જોક� ક�નેડા બહાર થઈ ગVુ ં 

)��* : 
' 
 cG�"+  

� ભારત 8મી વખત સVંOુત રા�� )રુ�ા પ�રષદTુ ંઅથાઈ 

સ¿ય . ૂટંાVુ ં

� તા.૧૭મી Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ થયેલા વો�ટtગમા ં

મહાસભાના 193 સ¿યોવાળ� મહાસભામા ં ભારતને 184 

દ�શોએ સમથ�ન કVુ� 

� સVંOુત રા�� ચાટ�રના જણા0યા \માણ,ે ભારત બે વષ� 

માટ� અથાઈ સ¿ય તર�ક� . ૂટંાV ુ છે. ભારતની સાથે 

આયરલે�ડ, મેNOસકો અને નોવ} પણ અથાઈ સ¿ય તર�ક� 

. ૂટંાયા છે. 

HE[�R +�$��� Ì >�'���� -�� 4�  

� અથાઈ સ¿ય દ�શોને પસદં કરવાનો હ�e ુ ં )રુ�ા 

પ�રષદમા ં�ે�ીય સeંલુન બનાવી રાખવાનો છે.  

� તેમા એિશયા ક� આ�Ãકાના દ�શોમાથંી 5, દr�ણ 

અમે�રકાના દ�શોમાથંી 2, �વૂ� Vરુોપમાથંી 1, પિ�મ 

Vરુોપમાથંી 2 અથવા બીP �ે�માથંી . ૂટંાશે. આ�Ãકા 

અને એિશયા-\શાતં દ�શો માટ� નK� કરાયેલી બે સીટ 

ઉપર �ણ ઉમેદવાર gજ£તુી, ભારત અને ક��યા છે.  

)��* к$� к$� �;Q HE[�R +�$ *�.к� Ì >�'�J4� 

� 1950-51     1967-68      1972-73 

� 1977-78     1984-85      1991-92 

� 2011-12મા ં. ૂટંાVુ ંહe ુ.ં 

�4�6� UT�;��� 94G �� ��ш 

� સVંOુત રા�� )રુ�ા પ�રષદમા ં�ુલ 15 દ�શ.  

� થાઈ સ¿ય : અમે�રકા, રિશયા, Ãા�સ, r¸ટન અને ચીન 

દ�શ છે.  

અથાઈ સ¿ય : 10 દ�શ  

�. &��N$(����) 

�. к�' �.-`R��. �����к� T�Uò�Gк (����)  

x. RE'���$�(����)       ³.   q2��(����)  

�. R"�����ш$�(����)      �.  ��Rq�(����) 

�. �%61 `T�к�(����)    �. 'í4���ш$�(����) 

�. ��$�*��(����)  

��. +�R"' ��"+�' "� � ����T���+ (����) 

� અથાઈ સ¿યનો કાય�કાળ બે વષ� હોય છે. તેના માટ� 

UNSC પાચં થાઈ સ¿યોની સીટ છોડ�ને દર�ક પાચં વષ} 

અથાઈ સ¿યોની . ૂટંણી કરાવે છે. 
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� સVંOુત રા��ના મહાસભાના ૭૫મા ં સ� માટ� અ�ય� 

અથાયી સ¿યો અને . ૂટંાયા  

� UN �ુલ સ¿ય દ�શ – ૧૯૩  

)��*�� 3 >� �+Y��* : 

� આતકંવાદ સામે લડવા અને વ)ધૈુવ �ુ�ંુબકમનો િસmાતં 

અપના0યો 

)��*�� 
q"���� к$� U��] 
+ :  

� S – સવંાદ 

� S – સહયોગ 

� S – શાિંત  

� S – સ8òૃm 

� S – સ�માન   

� UNSC – Vનુાઈટ�ડ નેશ�સ િસº�ુરટ� કાઉN�સલ  

2. к�U� R'�%G$� кU-2020(х�G9>�)  

� રમત : Yટબોલ      િવBતા : નેપોલી 

� ઉપિવBતા :  Sુવે�ટ) ્  યજમાન : બrલ #ન (જમ�ની) 

� અ]યાર )ધુીમા ં કોપા કપમા ં નેપોલી અને Sુવે�ટ) ્બનેં 

5-5 વાર િવBતા  

3. `0��)2� )��* H%)$�� (`�[µк) 

)��*�� к�G+��� х�1��� к��шµ$G -��N�� ���8��� 

�� ��.�� -E*� 8���)  

 

� કોરોનાની મહામાર� વ|ચે પીએમ મોદ�એ તા.૧૮મી Sૂને 

ખાનગી �ે�ને કોલસાની ખાણના ં કોમિશQયલ ખાણકામ 

કરવાની áટ આપીને કોલસાની ૪૧ ખાણોની હરા�નો 

\ારંભ કયÉ હતો.  

� આને કારણે ઊP��ે�ે ભારત આ]મિનભ�ર અને વાવલબંી 

બની શકશે.  

к�G+� )������ )��*�� ZE[�* :  

� સરકાર� કોલ માઇિનtગ સેOટરને હર�ફાઈ, ભાગીદાર�, 

ટ�Oનોલો� માટ� ³dુxુ ં 8ºૂુ ં B દ�શ કોલસાના ભડંારમા ં

િવjનો સૌથી મોટો ચોથો દ�શ છે અને Zુિનયામા ં

કોલસાનો બીજો સૌથી મોટો ઉ]પાદક દ�શ છે તે દ�શ 

કોલસાની િનકાસ કરવાને બદલે કોલસાની આયાત કરતો 

બીજો સૌથી મોટો દ�શ છે તે આપણી િન�ફળતા દશા�વે છે.  

� સરકાર� ૨૦૧૪ પછ� કોલ rલ�ક�જના ં પગલા ં લીધા છે. 

કોલ સેOટર મજ£તૂ થVુ.ં  

� કોલસાના ં પ�રવહન માટ� ઇ�ફા�કચર આuિુનક 

બનાવાથી નવી રોજગાર�Tુ ંસhન થશે.  

� સરકાર� કોલ માઇિનtગ સેOટરને હર�ફાઈ, ભાગીદાર� અને 

ટ�કનોલો� માટ� ³dુxુ ં8ºૂુ ંછે.  

� કોલસાTુ ં ઉ]પાદન વધવાથી વીજળ�Tુ ં ઉ]પાદન વધશે 

તેમ જ ટ�લ, એdVિુમિનયમ ફ�ટvલાઇઝર અને િસમે�ટ 

Bવા �ે�ોમા ંઉ]પાદન અને \ોસેિસtગને વેગ મળશે.  

G�$��к :  

� ૨૦૩૦ )ધુીમા ં આશર� ૧૦ કરોડ ટન કોલસાTુ ં ગેસમા ં

%પાતંર કરાશે. આ માટ� %. ૨૦,૦૦૦ કરોડTુ ં રોકાણ 

કરાશે.  

� આયાત ઘટાડાશે. દ�શમા ંજ સશંાધન િવકસાવાશે. આથી 

કરોડોTુ ંિવદ�શી Ä ૂ�ંડયામણ વધશે.  

� િમનરdસ અને માઈિનtગ આપણી ઇકોનોમીના ં મહ]]વના ં

િપલસ� છે પણ હવે કોલસા સેOટર સ�ંણૂ� આ]મિનભ�ર 

બનાવાશે.  

� કોરોના લૉકડાઉન પછ� ઇકોનોમીને ³dુલી 8કુાઈ છે. 

વેપાર ધધંા અને ઉ�ોગો ફર� ધમધમતા થયા છે.  

� ઈકોનોમી ઝડપથી મદં�માથંી બહાર આવી રહ� છે. વેપાર� 

\fિૃત ઝડપથી નોમ�લ થઈ રહ� છે.  

4. q�õ�[ �[$�7� : ¾4�.-gT�ш� (�2)   

Ì >к��� : કોરોનાના કારણે )િુ\મ કોટ� =ારા રથયા�ા યોજવા 

પર \િતબધં  

� 285 વષ�મા ં\થમવાર �રુ�મા ંરથયા�ા નહ� યોPય  

� )\ુીમ કોટ� ઓ�ડશાના �રુ� ખાતે ૨૩મી Sૂનથી ૯ �દવસ 

માટ� શ% થનાર� જગæાથ મ�ંદરની િવjિવ¦યાત 

રથયા�ાના આયોજન પર રોક લગાવી દ�ધી હતી. 

� ઓ�ડશાના �રુ� ખાતે આવેલા જગæાથ મ�ંદર ખાતે ૯ 

�દવસ વાિષQક રથયા�ાTુ ંઆયોજન થાય છે.  

� Bમા ં ભગવાન જગæાથ, ભગવાન બાલભ« અને દ�વી 

)ભુ«ાના રથને sા�ડ રોડ પર આવેલા જગæાથ મ�ંદરથી 

અઢ� �કલોમીટર Bટલા Íતર� આવેલા lુદં�ચા મ�ંદર ખાતે 

લઇ જવામા ંઆવે છે. રથયા�ામા ં લાખો �mા$ ઊમટ� 

પડ� છે. 
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���G� 173U�� ��G� V��� �[$�7� H'к������ `�� 

-*� 

� ૨૮૫ વષ� પછ� પહ�લીવાર �રુ�મા ં રથયા�ાTુ ંઆયોજન 

નહ� થાય. છેdલ ે ૧૭૩૫મા ં મોગલો =ારા રથયા�ા 

અટકાવવામા ંઆવી હતી.  

� મ�ંદર મેનેજમે�ટ કિમટ�ના અ�ય� અને �રુ�ના ગજપિત 

મહારાજ �દ0યિસtહ દ�બે જણા0Vુ ં હe ુ ં ક�, )\ુીમ કોટ�ના 

આદ�શથી ભOતો િનરાશ થયા ં છે પરંe ુ આદ�શ માનવો 

જ%ર� છે. સિમિતના સ¿યો �રુ�ના શકંરાચાય� સાથે ચચા� 

કરશે.  

� )\ુીમના આદ�શ પછ� દ�તાપિત સેવાયત જગæાથ 

વાઇન મહાપા�ાએ જણા0Vુ ં હe ુ ં ક�, મ�ંદરની પરંપરા 

\માણે આગામી ૧૨ વષ� )ધુી રથયા�ાTુ ંઆયોજન નહ� 

થાય.  

� જો આ વષ} રથયા�ા રદ કરાશે તો તે સમs રા`ય માટ� 

Zુભા��યની વાત ગણાશે. 

� Ì >к��� : SCના CJI �ી એસ.એ. બોબડ�  

5. )��*-��U�� +�-�. ����� (����ш���*)  

��U�� V��� )��*�� 71 ��E*��� U�*����� �ш�2�*� 

��� �кш��� ��* �i>�. 

 

� નેપાળની સસંદના ઉપલા lહૃમા ં૩ ભારતીય િવતારોને 

પોતાના દશા�વતા િવવા�દત નકશાને મSૂંર� આપવામા ં

આવી 

� આ નકશામા ં નેપાળે ૩૯૫ ચોરસ �ક.મી.મા ં આવેલા 

ભારતના �ણે િવતારો rલ�લુખે, rલNnપયાuરુા અને 

કાલાપાનીને પોતાની માrલક�ના ં અને પોતાના કબPના 

હોવાTુ ંદશા�0Vુ ંછે.  

� સસંદના નીચલા lહૃમા ંનકશાને બહાલી આપવામા ંઆવી 

હતી. તે વખતે ર૭પ માથંી ૨૫૮ સાસંદોએ તેને સમથ�ન 

આ[Vુ ંહe ુ.ં  

� ૧૮મી Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ સસંદના ઉપલા lહૃમા ં ૫૯ 

માથંી પ૭ સ¿યોએ સિંવધાન સશંોધન rબલની તરફ�ણમા ં

મત આ[યા હતા.  

� એકપણ મત િવરોધમા ં પડoો ન હતો. આને કારણે 

નેપાળના રા���ય \તીકમા ં હવે નવો )ધુાર�લો નકશો 

દશા�વવાTુ ંનેપાળ માટ� આસાન બનશે.  

� આ rબલ પર નેપાળના રા��પિત િવ�ાદ�વી ભડંાર�એ 

હતા�ર કરતા હવે નવા નકશાએ કાTનૂી વ%પ લઈ 

લીuુ ંછે.  

� નેપાળની આ હરકતને કારણે ભારત અને નેપાળ વ|ચેના 

સબંધંો વણયા છે.  

� નેપાળ સરકાર� બનાવટ� દાવા પર �રૂાવા એકઠા ં કરવા 

માટ� ૯ સ¿યોની િન�ણાતંોની સિમિત બનાવી છે.  

)��* H�� ��U�� ��]� к�$� +�� ����� +m2$�  

� ભારત અને નેપાળ વ|ચે હવે કાયમી ધોરણે સીમા િવવાદ 

સP�યો છે.  

� પા�કતાન સાથે વષÉથી કાRમીર િવવાદ ચાલી રwો છે.  

� મેકમોહન ર�ખા અને અOસાઈ ચીન 89ેુ તેમજ િસ�કકમ 

અને લદાખ સરહદ� ચીન સાથે તેનો સીમા િવવાદ વકર� 

રwો છે.  

� હવે નેપાળ સાથે સીમા િવવાદ સP�યો.  

6. X4q��*�� 6 -����U�%Gк�g�� -��� ����� к$¦ 

(�-.�') 

-����U�%Gк�g  

�. H����� �. �������� x. ������ 

³. �4�*  �. )����� �. ��qк�'  

?4� y�$�� [ш� ?  

� મહાનગરપાrલકાઓની હદમા ં ભળેલા િવતારોને રોડ, 

પાણી, ગટર Bવી પાયાની )િુવધા સાથે ગાડ�ન, �મ, 

પોટ�સ સ�ુંલ, વીમ�ગ �લુ, હ�dથ સે�ટર Bવી સગવડો 

ઉપલ¾ધ બનશે.  

� પાrલકા અને sામપચંાયતની સરખામણીએ કોપÉર�શનની 

આિથQક સmરતા,ં મજ£તુ વહ�વટ� માળ³ ુ અને વu ુ

સરકાર� સહાયના કારણે િવકાસના કામોને વેગ મળશે 

� રા`યમા ં�ુલ - ૮ નગરપાrલકા  

6. T�� ��ш�; : 18� i>�  

K��+��� ��1� G��&�R�� ¾ >ê$�*�[ 

� q" : 19 ���I&� 1828 H�+�� : 18 i>� 1858 

ઝાસંી રા`યની રાણી હતા. તેઓ સનઃ ૧૮૫૭ના ભારતીય 

વત�ંતા સsંામની નાિયકા હતા 
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� તેમનો જ�મ કાશી (વારાણસી)મા ંતથા 8]ૃV ુ�વાrલયરમા ં

થVુ ંહe ુ.ં  

� તેમTુ ંનાનપણTુ ંનામ મિનકrણ #કા હe ુ ંપણ લાડમા ંતેમને 

મT ુકહ�તા.  

� તેમના િપતાTુ ં નામ મોરોપતં તાબંે હe ુ ંઅને તેઓ એક 

મહારા���યન ¸ા÷ણ હતા. તેમની માતા ભાગીરથીબાઈ 

એક )સું�ૃત, £òુmમાન અને ધાિમQક મ�હલા હતી.  

� મT ુ`યાર� ચાર વષ�ની હતી ]યાર� તેમની માતાTુ ં8]ૃV ુ

થVુ.ં તેમTુ ંપાલન િપતાએ કVુ� હe ુ.ં  

� મTનેુ નાનપણમા ંશા¥ોની િશ�ા ની સાથે શ¥ોની િશ�ા 

પણ મળ�.  

� તેમનો િવવાહ સન ૧૮૪૨મા ંઝાસંીના રાP ગગંાધર રાવ 

િનવાલકરની સાથે થયો, અને તે ર�તે તેઓ ઝાસંીની 

રાણી બ�યા.ં  

� િવવાહ પછ� તેમTુ ંનામ લÏમીબાઈ રાખવામા ંઆ0Vુ.ં  

� સન ૧૮૫૧મા ં રાણી લÏમીબાઈએ એક ��ુને જ�મ 

આ[યો પણ ચાર મહ�નાની ªમરમા ંજ તેTુ ં8]ૃV ુથVુ.ં  

� સન ૧૮૫૩મા ંરાP ગગંાધર રાવTુ ંવાÐય ³બૂ બગડù ુ

એટલે તેમને દક ��ુ લેવાની સલાહ આપવામા ંઆવી.  

� ��ુ દક લીધા પછ� રાP ગગંાધર રાવTુ ં 8]ૃV ુ ૨૧ 

નવેnબર ૧૮૫૩ મા ંથVુ.ં દક ��ુTુ ંનામ દામોદર રાવ 

રાખવામા ંઆ0Vુ.ં 

K��+�O4� J4Y :  

� ઝાસંી ૧૮૫૭ના િવ[લવTુ ંએક \8ખુ ક��« બની ગVુ ંહe,ુ 

`યા ં�હtસા ફાટ� નીકળ� હતી.  

� રાણી લÏમીબાઈએ ઝાસંીની )રુ�ાને )Zૃુઢ કરવાTુ ં શ% 

કર� દ�u ુ અને એક વયસેંવક સેનાને સગંઠન કરવાTુ ં

\ારંભ કVુ�.  

� આ સેનામા ંમ�હલાઓની ભરતી પણ કરવામા ંઆવી અને 

તેમને Vmુ \િશ�ણ પણ આપવામા ંઆ0V.ુ  

� સાધારણ જનતાએ પણ આ િવ«ોહમા ંસહકાર આ[યો. 

� ૧૮૫૭ના સ[ટ�nબર તથા ઓOટોબર મ�હનામા ં પડોસી 

રા`યો ઓરછા તથા દિતયાના રાPઓએ ઝાસંી ઉપર 

આCમણ કVુ�. રાણીએ સફળતા�વૂ�ક તેમને હરા0યા.  

� ૧૮૫૮ના P�Vઆુર� મ�હનામા ંÍsેજ સેનાએ ઝાસંી તરફ 

આગળ વધવાTુ ં ચાxુ ં કVુ� અને માચ� મહ�નામા ં શહ�રને 

ઘરે� લીu.ુ  

� બે અઠવાડ�યાની લડાઈ પછ� Ísેજ સેનાએ શહ�ર ઉપર 

ક¾જો કર� લીધો. પરંe ુ રાણી, દામોદર રાવની સાથે 

Ísેજોથી બચીને ભાગી જવામા ંસફળ થઇ.  

� રાણી ઝાસંીથી ભાગીને કાલપી પહqચી અને ]યા ં તા]યા 

ટોપેને મળ�. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૮-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તાBતરમા ં 18 Sૂન 2020ના રોજ  ભારત UNSCના 

અથાયી સ¿ય તર�ક� �નુઃ ક�ટલામી વાર . ૂટંાV ુછે - �� 

�х* 

2. ભારત UNSCના અથાયી સ¿ય તર�ક� ક�ટલા વષૅ  માટ� 

. ૂટંાVુ ંછે - � �;ૅ 

3. ભારતની UNSCના અથાયી સ¿ય તર�ક�ની 8દુત 

°ારથી શ% થાય છે - m"J4̀ �. -����[� 

4. ભારતે UNSCમા ં 55 સ¿ય સ8હૂવાળ� કઈ બેઠક �તી 

લીધી છે -  
�ш$� U��+Tyк 

5. UNSCમા ંિવjના ક�ટલા સ¿ય દ�શો \િતિનિધ]વ ધરાવે છે 

- ��x ��ш 

6. ભારતને UNSCના અથાયી સ¿ય તર�ક� પસદં કરવા 

માટ�  ક�ટલા સ¿ય દ�શોએ સમથ�ન કVુ� - ��³ 

7. તાBતરમા ં ભારતની સાથે UNSCના અથાયી સ¿ય 

તર�ક� અ�ય કયા કયા દ�શો . ૂટંાયા - `$GQ"�, �ZL+к� 

H�� ���Q 

8. ભારત સૌ\થમ કયા વષ} UNSCના અથાયી સ¿ય પદ� 

. ૂટંાVુ ંહe ુ ં- �;ૅ ����-�� 

9. UNSCમા ંથાયી સ¿ય દ�શોના નામ જણાવો - H�T�к�, 

��ш$�, ���+,  �cG�"�  H��  ]�� 

10. UNSCમા ં Sૂન-2020ની Nથિતએ અથાયી સ¿ય દ�શોના 

નામ જણાવો -  &��N$(����), к�' �.-`R��. 

�����к� T�Uò�Gк (����), RE'���$� (����), 

q2��(����), R"�����ш$� (����), ��Rq� (����), 

�%61 `T�к�(����), 'í4���ш$� (����), ��$�*�� 

(����) H�� +�R"' ��"+�' "� � ����T���+ (����) 

11. તાBતરમા ં ભારતની UNSCના અથાયી સ¿ય તર�ક�ની 

પસદંગી UN મહાસભાના ક�ટલામા ંસ� દરિમયાન કરાઈ 

- ���  

12. ભારત UNSCના અથાયી સ¿ય પદ� . ૂટંાયા બાદ કયા 

પાચં એજ�ડા ઉપર કામ કરશે - +����, +-$��, ш���*, 

+3 :lY H�� +"�� 
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13. UNSCTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - J4��|'�� ��ш"+ 

�+¼4T�'. к�eZ"+G (�4�6� UT�;�) 

14. ભારત અ]યાર )ધુીમા ંકયા કયા વષ} UNSCના અથાયી 

સ¿ય પદ� . ૂટંાVુ ં છે - ����-��, ����-��, ����-�x, 

����-��, ���³-��, ����-��, ����-�� H�� ����-�� 

15. તાBતરમા ં કોપા ઇટાrલયન કપ-2020 ટાઈટલ િવBતા 

ટ�મTુ ંનામ જણાવો - ��U�G� 

16. તાBતરમા ં  કોપા ઇટાrલયન કપ-2020 ટાઈટલ ઉપ 

િવBતા ટ�મTુ ંનામ જણાવો - i4��"'�ø  

17. તાBતરમા ં કોપા ઇટાrલયન કપ-2020 કયા ં યોPયો-  

&%G �� (q2��) 

18. આ]મિનભ�ર ભારત Íતગ�ત Sૂન 2020મા ંવડા\ધાન �ી 

નર��« મોદ� =ારા સૌ\થમ ખાનગી �ે� માટ� ક�ટલા 

કોલસાની ખાણોની કોમિશQયલ હરા�નો \ારંભ કરા0યો - 

³� 

19. આ]મિનભ�ર ભારત અrભયાન Íતગ�ત આગામી વષ� 

2030 )ધુીમા ંક�ટલા કરોડ ટન કોલસાTુ ંગેસમા ં%પાતંર 

કરાશે - �� к��� '� 

20. આ]મિનભ�ર ભારત અrભયાન Íતગ�ત આગામી વષ� 

2030 )ધુીમા ં 10 કરોડ ટન કોલસાTુ ં ગેસમા ં %પાતંર 

કરવા ક�ટલા કરોડના રોકાણTુ ંલÏયાકં નK� કરાVુ ં છે - 

z.��,��� к��� 

21. તાBતરમા ંકોરોના મહામાર�ના કારણે દ�શની સૌથી મોટ� 

કઈ રથયા�ાના આયોજનનો ઉપર આ વષ} )\ુીમ કોટ� 

=ારા \િતબધં 8કૂવામા ં આ0યો છે -  )���� 

q�õ�[�� �[$�7�, ¾4�. 

22. ભારતની સૌથી મોટ� ભગવાન જગæાથ રથયા�ા (�રુ�) 

છેdલા ક�ટલાક વષ�થી િનયિમત યોPય છે -��� �;ૅ 

23. ભારતની સૌથી મોટ� ભગવાન જગæાથની રથયા�ા 

(�રુ�) ક�ટલા �દવસ માટ� યોPય છે - � T��+ 

24. ભારતની સૌથી મોટ� ભગવાન જગæાથની રથયા�ા 

(�રુ�)મા ં કોના કોના રથ જોડાય છે - �. )���� 

q�õ�[ �. )���� &�G)# H�� x. ���� �4)#� 

25. ભારતની સૌથી મોટ� ભગવાન જગæાથની રથયા�ા 

(�રુ�) અગાઉ કયા વષ} મોગલો =ારા અટકાવવામા ંઆવી 

હતી - �;ૅ ��x� 

26. તાBતરમા ં 18 Sૂન 2020મા ં કયા પાડોશી દ�શ =ારા 

ભારતના �ણ િવતારોને ખોટ� ર�તે પોતાનામા ંદશા�વતા 

નવા નકશાને Íિતમ મSૂંર� અપાઈ- ��U�� 

27.  તાBતરમા ં 18 Sૂન 2020મા ં પાડોશી દ�શ નેપાળ =ારા 

ભારતના ક�ટલા ચોરસ �કલોમીટરના �ણ િવતારોને 

ખોટ� ર�તે પોતાનામા ં દશા�વતા નવા નકશાને Íિતમ 

મSૂંર� અપાઈ- x��  

28. તાBતરમા ં 18 Sૂન 2020ના રોજ lજુરાત સરકાર =ારા 

કઈ છ મહાનગરપાrલકાની હદમા ં વધારો કરાયો-  

H�����, ��������, ������, �4�*, )�����  H�� 

��qк�' 

29. ઝાસંીની રાણી �ી લÏમીબાઈની ��ુયિતિથ જણાવો – 

��� i>�-���� 

30. ઝાસંીની રાણી �ી લÏમીબાઈTુ ંબાળપણTુ ંનામ જણાવો 

- %1к%1 �к�  

DATE : ��-��-����

1. ��q$+)� Ì >�'1� UT�1��      (��d$ ш�Ç)  

)��*�� ��d$+)��� 19 &�vк�� UT�1� m-��  

� રા`યસભાની �ુલ : ૧૯ બેઠક  

� ભાજપ પ� : ૦૮ બેઠક ઉપર િવBતા 

� કqsેસ પ� : ૦૪ બેઠક ઉપર િવBતા 

� અ�ય પ�ો : 0૭ બેઠક ઉપર િવBતા  

� �ુલ રા`ય : ૦૮       કાય�કાળ : છ વષ�  

X4q��*�� ZE[�* :  

��h*� e����� H�� U6 

� અજય ભાર=ાજ : ભાજપ  

� રિમલાબેન બારા : ભાજપ  

� નરહર� અમીન : ભાજપ  

� શNOતિસtહ ગો�હલ : કqsેસ 

X4q��*��[� ��d$+)� �'� Ì >�'�$�G� ]���$ e������� 

UT�]$ :  

(1) H)$ )��V�q : к�$�� U�]�� +�$ U�� ��� -*�  

� к�1 �� : 8ળૂ રાજકોટના 0યવસાયે વક�લ એવા અભય 

ભાર=ાજની કાયદાપચંના સ¿ય તર�ક� િનમ�કૂ થઈ હતી.  

(2) ��G� &���: )�qU�� +��v���   >�к� )q�� -*� 

� к�1 �� : રમીલા બારા �ણ ટમ�થી lજુરાત ભાજપના 

\દ�શ માળખામા ંઉપા�ય� છે. 2004 મા ં�]યા ંહતા.ં  

(3) ��-T� H�� : 3 >� к���+�� U1 -�� )�qU�� 
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� к�1 �� : કqsેસના �દ�ગજ નેતા અને કqsસે શાસનમા ં

lજુરાતમા ંનાયબ 8¦ુયમ�ંીની જવાબદાર�.  

� ભાજપમા ંજોડાયા. આયોજનપચંના ઉપા�ય�પદ� હતા.  

(4) шZL*�+¡- ��T-G : X4q��*�� -�� к���+�� ���F.$ 

]-��� 

� к�1 �� : કqsેસના િસિનયર નેતા. lજુરાત સરકારમા ં

મ�ંી તથા ચાર ટમ� )ધુી ધારાસ¿ય પદ� રહ� .°ૂા ંછે.  

� lજુરાતમા ંરા`યસભાની �ુલ : ૧૧ બેઠક  

� હાલમા ં�ુલ : ૧૧માથંી ૦૭ બીBપી અને ૦૪ કqsેસ પાસે  

��d$��� UT�1�         X4q��* 

94G &�vк       )�qU  к���+  H"$ 

04             03     01     00 

ä� 8��ш       94G &�vк       )�qU  к���+  YSR 

                     04             00     00     04 

��qE[��        94G &�vк       )�qU  к���+  H"$ 

                    03             01     02     00 

·$ 8��ш       94G &�vк       )�qU  к���+  H"$ 

                    03             02     01     00 

K��х��        94G &�vк       )�qU  к���+  JMM 

02             01     00     01 

1�¾4�        94G &�vк       )�qU  к���+  H"$ 

        01             01     00     00 

�^�G$       94G &�vк       )�qU  к���+  NPP 

                  01             00     00     01 

�K��          94G &�vк       )�qU  к���+  MNF 

01             00     00     01  

� રા`યસભાની �ુલ ૨૪ સીટ પર . ૂટંણી યોPવાની હતી 

પણ ૨ રા`યોની ૫ સીટ પર ઉભેલા ઉમેદવારો rબનહર�ફ 

. ૂટંાતા ]યા ં. ૂટંણી યોPઈ ન હતી.  

2. ��¹ >к : ¾ >�2 RBI ���2� �� ¥}À* U'�G NIPFP�� 

]���� *�.к� ���$� 

� �રઝવ� બãક ઓફ ઇ��ડયા (RBI)ના ં �વૂ� ગવન�ર ઉghત 

પટ�લને નેશનલ ઇ�ટ�ટVટુ ઓફ પ�¾લક ફાયના�સ એ�ડ 

પોલીસી (NIPFP)ના ચેરમેન પદ� િનVOુત કરવામા ં

આ0યા છે.  

к�$2к��:ઉghત પટ�લ પહ�લા આ પદ પર િવજય ક�લકર હતા. 

ક�લકર� ૨૦૧૪મા ં આ પદ સાભં�Vુ ં હe ુ.ં ઉghત પટ�લ ૨૨ 

Sૂનના રોજ NIPFPના ંચેરમેનTુ ંપદ સભંાળશે. 

� �રઝવ� બãક ઓફ ઇ��ડયાના �વૂ� ગવન�ર ઉghત પટ�લ ૨૨ 

Sૂન,2020થી ચાર વષ� માટ� સંથાના ચેરમેન પદ� જોડાઈ 

રwા છે. 

NIPFP�� 345$ eË�ш : 

� સાવ�જિનક અથ�શા¥ સાથે સબંિંધત ��ેોમા ં નીિત 

િનમા�ણમા ંયોગદાન આપવાTુ ંછે.  

� આ સંથાને નાણા મ�ંાલય. ભારત સરકાર ઉપરાતં 

િવિવધ રા`ય સરકારોની વાિષQક નાણાકં�ય સહાય મળે છે. 

� NIPFP : ��ш�G |"E'.'J4' gy Uò�Gк y�$��"+ 


"� U�G�+�  

3. `0��)2� )��* �*�2* : ��� R к�+2 ���* : 

-0��� q����R e���ш� (��U��)  

� >%]* -0��� q����R :  

� ઈ-કોમસ� કંપનીઓએ \ો�કટ ભારતીય છે ક� નહ� તે 

જણાવfુ ંપડશે :  

� આ એક \કારનો ચેકમાક� હશે, sાહક પાસે મેડ ઇન 

ઇ��ડયા \ોડOટ ખર�દવાનો િવકdપ હશે.  

8��L' )��*�$ �� к� �-Å *� ‘�� |� |k"�$�’ U[� m1� 

� બPરમા ં વેચાતી દર�ક પેOડ \ોડOટ પર એક બારકોડ 

હોય છે. તેનાથી સરળતાથી Pણી શકાય છે ક� તે \ોડOટ 

ભારતમા ંબની છે ક� િવદ�શમા?ં [લે ટોર પર ‘મેડ ઇન 

ઇ��ડયા’ ઍપ ઉપલ¾ધ છે. તેના =ારા કોઇ પણ \ોડOટનો 

બારકોડ ક�ન કર�ને તે કયા દ�શમા ં બની છે એ Pણી 

શકાય છે. 

]���� x�[� �Ä4 к�U��gO4� ��к�1 

� અમે�રકન એ�ટર\ાઇઝ ઇß�ટટÀટૂ એ�ડ ધ હ��રટ�જ 

ફાઉ�ડ�શનના �રપોટ� 8જુબ ચીનની 35થી વu ુ કંપનીઓ 

એવી છે ક� Bમણે ભારતમા ં2008થી 2019 દરિમયાન 10 

કરોડ ડોલર (ÍદાB 760 કરોડ %.)થી વu ુરોકાણ કVુ� છે.  

� તેમાથંી અલીબાબાએ આ 12 વષ�મા ં 11,252 કરોડ %.થી 

વu ુ રોકાણ કVુ� છે. માચ�, 2020મા ં��ૂકt�સ �રસચ� Ëપેૂ 

આકલન કVુ� હe ુ ં ક� ચીનની ભારતમા ં 1.97 લાખ કરોડ 

%.ના રોકાણની યોજના છે. 

]�� +�[� )��*�� ��U�� :  

� છેdલા ં૧૧ માસમા ંચીન સાથે ૩.૫૭ લાખ કરોડ %િપયાનો 

વેપાર  

12 �;2�� )��*�� ��к�1 ���4� �J4� 

к�U�� ��к�1 к��� z. 
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HG�&�&� 11,252 

���'�+ 9120 

�+¡�ш�� E'.G 8816 

+�TFU 8284 

Ê+�� 8208 

&�&�к� |G� 0.4256 

ш��̂ �| g'� 2660 

� x� �]2, ������ ��q ¾ >�� [$�G� ��1��;2�� шz�� 

�� T-���� ]���� )��* +�[� Á$�U�� x.�� G�х 

к��� z. (³� H&q ��G�) �4�� U-�]� �$� -*�. 

� મ�ંાલય : વાrણજય અને ઉ�ોગ મ�ંાલય  

4. ��12$ : к����� ��$�+ (`��c$)   

к������� *0к�G�� eU$�� �'� )��*�$ к�U���� ��� 

y����U������� +������� G��� CDSCO�� �i>�.  

� કોરોના દદ¶ઓની સારવાર માટ� ભારતીય કંપની 

�લેનમાક�ની દવા ફ�િવિપરાિવરને ઈમરજ�સી ઉપયોગ 

માટ� મSૂંર� અપાઈ.  

� પહ�લી વખત દ�શની કંપનીની દવાને આવી મSૂંર� મળ� 

છે. 

� અગાઉ રિશયાએ પણ આ દવાને મSૂંર� આપી હતી.  

� સે��લ ��સ ટા�ડડ� ક��ોલ ઓગ}નાઈઝશેન 

(CDSCO)ની સ¾BOટ એOસપટ� કિમટ�એ ફ�િવિપરાિવરની 

200 એમ�ની ટ�બલેટ ડૉOટરોના િનર��ણ હ�ઠળ 

કોરોનાના દદ¶ઓને આપવાની મSૂંર� અપાઈ છે.  

� અગાઉ 2014મા ં આ દવાનો ઉપયોગ Pપાનમા ં

ઈ�ixએૂ�ઝા બીમાર�ની સારવારમા ંથયો હતો.  

� CDSCO : સે��લ ��સ ટા�ડડ� ક��ોલ ઓગ}નાઈઝેશન 

5. q" T�� ��ш�; : 19 i>� 

X4q��*� ]�G¸ ]�oG�� : U�.х�+�1�  

q" : 19� i>� – 1926      H�+�� : 20 º 2016  

� આB ૧૯ Sુને lજુરાતી ચલrચ�ોના ચાલâ ચે[લીન 

તર�ક� Pણીતા થયેલા પી.ખરસાણીનો જ�મદ�ન. 

� આજના �દવસે જ ૧૮૬૨ના વષ}  અમે�રક� સેનેટ� lલુામી 

\થાને કાયદા થક� િતલાજંrલ આપી હતી. 

� પી.ખરસાણીTુ ંઆ³ુ ંનામ \ાણલાલ દ�વ�ભાઈ ખરસાણી 

અને જ�મ કલોલ પાસેના ભાટવાડા ગામે થયો હતો.  

� ૬ દાયકાથી વuનુી તેમની અrભનેતા તર�ક�ની કાર�કદ¶મા ં

૧૦૦થી વu ુ�ફdમો અને ટ�rલિવઝન �ેણીઓ તથા ૭૫થી 

વu ુનાટકોમા ંઅrભનયના અજવાળા પાથયા� હતા. 

8��� :  

� પાની જોડ, પર�યા છતા ં �ંુવારા, Äુ ં કઈક કર� બેસીસ, 

માફ કરજો આ નાટક ન�હ થાય, રણછોડ� રણ છોડùુ,ં 

રાPને ગમી તે રાણી Bવા નાટકો અને માડં� PયાTુ ં

મામે�ંુ, નાર� e ુ ં નારાયણી, લાખો �લાણી, ગોરલ 

ગરાસણી, ભાથી� મહારાજ, મેના lhુર� અને ભવની 

ભવાઈ Bવી �ફdમો તેઓની અrભનય�મતાના ઉદાહરણો  

છે. 

� lજુરાતી સમાજમા ં ચાલâ ચ[ેલીન અને હરતી ફરતી 

Vિુન.તર�ક� પિસm થયેલા પી.ખરસાણીTુ ં૨૦ મã ૨૦૧૬ના 

રોજ ૯૦ વષ�ની પૌઢ વયે અવસાન થVુ ંહe ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૧૯-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તા.19 Sૂન 2020ના રોજ ભારતમા ં રા`યસભાની ક�ટલી 

�ુલ બેઠકો માટ� . ૂટંણી યોPઈ- �� 

2. તા.19 Sૂન 2020ના રોજ ભારતમા ં ક�ટલા રા`યોમા ં

રા`યસભાની 19 બેઠકો માટ� . ૂટંણી યોPઈ - �� 

3. તા.19 Sૂન 2020ના રોજ ભારતમા ં યોPયેલી 

રા`યસભાની 19 બેઠકો માટ� . ૂટંણીમા ંકયા પ�ની ક�ટલી 

બેઠક મળ� - )�qU-��, к���+-�³, YSR к���+-

�³,JMM-��,NPP-�� H�� MNF-�� 

4. તા.19 Sૂન 2020ના રોજ ભારતમા ં યોPયેલી 

રા`યસભાની . ૂટંણીમા ં lજુરાતમા ં ક�ટલી બેઠક ઉપર 

. ૂટંણી યોPઈ - �³ 

5. તા.19 Sૂન 2020ના રોજ ભારતમા ં યોPયેલી 

રા`યસભાની . ૂટંણીમા ં lજુરાતમા ં કયા પ�નો ક�ટલી 

બેઠક ઉપર િવજય થયો - )�qU-�x  H�� к���+-�� 

6. તા.19 Sૂન 2020ના રોજ ભારતમા ં યોPયેલી 

રા`યસભાની . ૂટંણીમા ંlજુરાતમા ંકયા કયા ઉમેદવારોનો 

િવજય થયો અને તેમનો પ� જણાવો - )�qU- Hq$ 

)��V�q, ��G�&�� &��� H�� ��-T� H��, к���+-

шZL*�+¡- ��T-G 

7. રા`યસભાની 8દુત ક�ટલા વષૅની હોય છે - �� 

8. lજુરાતમા ંરા`યસભાની �ુલ ક�ટલી બેઠકો છે - �� 
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9.  Sૂન 2020ની Nથિતએ lજુરાતમા ં રા`યસભાની �ુલ 11 

બેઠકોમાથંી કયા પ� પાસે ક�ટલી બેઠકો છે - )�qU-�� 

H�� к���+- �³ 

10. તાBતરમા ંNIPFPના ચેરમેન તર�ક�  કોની િનમ�કૂ કરાઈ 

- ¾ >�2 `�&�`| ���2� �� e}À* U'�G 

11. તાBતરમા ં NIPFPના ચેરમેન તર�ક�  �વૂ� આરબીઆઇ 

ગવન�ર  �ી ઉghત પટ�લની  ક�ટલા વષ� માટ� િનમ�કૂ 

કરાઈ – �³ (�� i>� ����[�) 

12. NIPFPTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - ��ш�G |»"E''J >' 

gy Uò�Gк y�R��"+ "� U�%G+� 

13. કોઈપણ \ોડOટ ભારતીય છે ક� નહ� તે કહ� એપના 

મા�યમથી Pણી શકાય છે - �� |� |k"�$� 

14. કઈ નવી નીિત 8જુબ કંપનીઓએ આ \ોડOટ ભારતીય છે 

ક� નહ� તે જણાવfુ ંપડશે - ��� R-к�+2 ���*  

15. ભારત સરકારના વાrણ`ય અને ઉ�ોગ મ�ંાલયના 

�કડા 8જુબ 31 માચ� 2020ના રોજ �ણૂ� થતા ં 

નાણાક�ય વષ�ના શ%આતના 11 માસમા ં ચીનનો  ભારત 

સાથે વેપાર ક�ટલા અબજ ડોલર )ધુી પહq|યો હતો- ³� 

H&q �´G�(x.��G�х к���) 

16. કોરોના દદ¶ઓની સારવાર માટ� કઈ ભારતીય કંપનીની 

દવા ફ�િવિપરાિવરને ઈમરજ�સી ઉપયોગ માટ� મSૂંર� 

અપાઈ - cG���к2  

17. કોરોના દદ¶ઓની સારવાર માટ� પહ�લી વખત ભારતીય 

કંપની �લેનમાક�ની દવા ફ�િવિપરાિવરને ઈમરજ�સી 

ઉપયોગ માટ� કોના =ારા મSૂંર� અપાઈ - CDSCO 

18. કોરોના દદ¶ઓની સારવાર માટ� પહ�લી વખત ભારતીય 

કંપની �લેનમાક�ની દવા ફ�િવિપરાિવરને ઈમરજ�સી 

ઉપયોગ માટ� મSૂંર� અપાઈ અગાઉ કયા દ�શે પણ આ 

દવાને મSૂંર� આપી હતી - ��ш$�  

19. CDSCOTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - +�"FG �c+ E'�"��2 

к"F�G g�Q��RK�ш�  

20. અગાઉ 2014મા ં કયા દ�શ =ારા ફ�િવિપરાિવર દવાનો 

ઉપયોગ ઈ�ixએૂ�ઝા બીમાર�ની સારવારમા ંથયો હતો – 

mU��   

21. કયા lજુરાતી અrભનેતાને lજુરાતી ચાલâ ચે[લીન તર�ક� 

કોને ઓળખવામા ંઆવે છે - U�.х�+�1�  

22. lજુરાતી ચાલâ ચે[લીન તર�ક� ઓળખાતા પી. 

ખરસાણીનો જ�મ �દવસ જણાવો - 19� i>�, 1926 

23. lજુરાતી અrભનેતા પી.ખરસાણીTુ ંઆ³ુ ંનામ જણાવો - 

\ાણલાલ દ�વ�ભાઈ ખરસાણી અ 

24. lજુરાતી અrભનેતા પી.ખરસાણીનો જ�મ °ા ંથયો હતો - 

кG�G U�+��� )�'���� ���  

25. lજુરાતી �ફdમ �ે�ે અrભનેતા પી.ખરસાણીTુ ં \દાન 

જણાવો - Ua��� q��, U�ê$� �*�� 94�����, �4� кRк к�. 

&�+�+, �y к�q� ` ��'к �T- [�$, �1���� �1 

���� 4�, ��m�� �� *� ��1� h�� ��'к� H�� ���. 

m$�O4� ��ì4� , ���. � 4� ����$1�, G�х� ÊG�1�, ���G 

���+1�, )�[�N -���q, ��� X4À�. H�� )��� 

)��R  

DATE : ��-��-����

1.��.& к�$�1 ��q��� $�q�� –H%)$�� (��q���.)  

���8��� �� ���"# ��. V��� ��� T��-. х�*�[� ` 

$�q���� R-G�»"]ô��� �·$[� %&-����[� 8���) 

к��Á$�  

E[�-*�%G-��, }q. х�T�$�, ��d$-%&-��  

-�� 4 :   

� કોરોના સકંટને કારણે પોતાના વતન અને ગામ પરત 

ફર�લા હPરો \વાસી મSૂરોને કામ આપવા માટ� ક��« 

સરકાર =ારા ગર�બ કdયાણ રોજગાર અrભયાનની 

શ%આત કરવામા ંઆવશે.   

� આ યોજનાનો આશય sામીણ ભારતમા ં ઈ�ફા અને 

રોજગાર ઊભો કરવાનો છે. કોરોના સકંટમા ં B 

gજdલાઓમા ં સૌથી વધાર� �િમકો પરત ફયા� છે તેની 

ઓળખ કર� દ�વાઈ છે. 

$�q�� ��ш� : 

 

� આ ૧૧૬ gજdલાઓમા ં સરકાર =ારા ૨૫ Bટલા િવિવધ 

\ોBOટમા ંર૫,૦૦૦ મSૂરોને ૧૨૫ �દવસનો રોજગાર �રૂો 

પાડવામા ં આવશે. તેના માટ� સરકાર =ારા ૫૦,૦૦૦ 

કરોડના ખચ} ઈ�ફા�Oચર ઊçુ ંકરવામા ંઆવશે. 
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` $�q�� `0��)2� )��*�� q T-E+� -ш�  

� નાણામ�ંીએ જણા0Vુ ં ક�, સરકાર =ારા ૫૦,૦૦૦ કરોડના 

રકમ ખચ�વામા ંઆવશે તે આ]મિનભ�ર ભારતનો જ ભાગ 

હશે.  

� આ યોજના હ�ઠળ આગામી સમયમા ં અ�ય gજdલાઓને 

પણ જોડવામા ંઆવશે.  

� B �િમકો શહ�રમાથંી વતન પરત ફયા� છે તેમને આ 

યોજના હ�ઠળ કામ આપવામા ંઆવશે. 

U+�� к��$�G� ��� }q�G�g 

� રા`ય : gજdલાઓની સ¦ંયા 

� rબહાર :  32            ઉર \દ�શ : 31 

� મ�ય\દ�શ : 24           રાજથાન :  22 

� ઓડ�શા :  04            ઝારખડં :  03 

к�'G� T��+ ��q���. HU�ш� ?  

� સરકાર =ારા દર�ક મSૂરને વષ�મા ં૧૨૫ �દવસ રોજગાર� 

અપાશે B માટ� %. ૫૦,૦૦૦ કરોડTુ ં બBટ ફાળવવામા ં

આ0Vુ ં 

� `યા ં ૨૫,૦૦૦થી વu ુ મSૂર પાછા આ0યા હોય તેવા 

gજdલામા ંક�મનો અમલ કરાશે.  

� કામદારોને તેમની �ુશળતાને આધાર� Sુદ� Sુદ� ૨૫ 

સરકાર� ક�મોમા ંકામ અપાશે.  

� દ�શના ૬ રા`યોમા ંમાઇs�ટ મSૂરોની સ¦ંયા સૌથી વધાર� 

છે તેથી તેમને �ુશળતાને આધાર� રો�રોટ� મળ� રહ� તે 

માટ� ૬ રા`યોના ં૧૧૬ gજdલાઓને તેમા ંઆવર� લવેાયા 

છે.  

� આ gજdલાઓમા ં૬૭ લાખ માઇs�ટ મSૂરો પાછા ફયા� છે.  

к$� к$� к� к����ш� ?  

� આ અrભયાનમા ં કોnVિુનટ� સેિનટાઇઝેશન કો[લેOસ, 

sામપચંાયત ભવન, નાણાપચં હ�ઠળના કામો, નેશનલ 

હાઇવેને લગતા કામ, જળ સરં�ણ અને િસtચાઈ, �વૂાTુ ં

ખોદકામ, f�ૃારોપણ, હો�ટvકdચર, �ગણવાડ� ક��«, 

પીએમ આવાસ યોજના, પીએમ sામ સડક યોજના, 

ર�લવે, Rયામા ં\સાદ 8ખુર� RURBAN િમશન, પીએમ 

KUSUM ભારત નેટ હ�ઠળ ફાઇબર ઓ�[ટક rબછાવવી, 

જળ �વન િમશન Bવા કામ કરાવાશે.  

к��� +�Uк2  +���� ? B મSૂરો �િમક પેિશયલ ��ન =ારા ક� 

બસ =ારા ગામ ગયા છે તેમની યાદ� અગાઉથી જ સરકાર 

પાસે છે. Bના આધાર� તેમને કામ અપાશે.  

� B લોકો પગપાળા ક� ખાનગી વાહનમા ં ગામ ગયા છે 

તેમની યાદ� gજdલા અિધકાર�ઓએ બનાવી છે.  

� મSૂરોએ યોજનાની મા�હતી માટ� sામપચંાયત ક� િવકાસ 

ખડં કાયા�લયનો સપંક� સાધવાનો રહ�શે.  

� ¾લોક ક� તાxકુા અિધકાર�નો સપંક� પણ કર� શકાશે.  

H"$ :  

� મનર�ગાTુ ંબBટ ૧ લાખ કરોડ કરાVુ ં 

� સરકાર� મનર�ગાTુ ંબBટ પણ વધાVુ� હe ુ.ં તેમા ં૪૦ હPર 

કરોડનો ઉમેરો કર�ને �ુલ બBટ ૧ લાખ કરોડ )ધુી 

પહqચાડùુ ંછે.  

2. ��G��� ��G� : +�-�. ����� (����ш���*)  

� વષ�-૧૯૫૦ બાદ �નુ: ચીનનો ગાલવાન વેલી પર 

ઉપPવી કાઢ�લો દાવો  

 

� ગાલવાન વેલી પર ચીનના Cમશ : આઠ SુÑાણા  

1. SુÑાણો : ગાલવાન વેલી ચીન-ભારત સરહદ પર 

એલએસી ખાતે ચીન તરફ આવેલી છે, ચીની દળો ઘણા 

વષÉથી આ િવતારમા ંપે�ોrલtગ કરતા ંરwા ંછે. 

2. SુÑાણો : એિ\લ મ�હનાથી ભારત એલએસી પર સડકો, 

r¸જTુ ં િનમા�ણ કર� રwા ંછે, ભારતીય �ુકડ�ઓ એલએસી 

Cોસ કર�ને ઉRક�રણી કર� રહ� છે. 

3. SુÑાણો : ૬ મેના રોજ ભારતીય �ુકડ�ઓએ ચીની 

િવતારમા ં \વેશ કયÉ હતો, ભારતીયોએ યથાNથિતમા ં

બદલાવ, ઉRક�રણી કર� હતી 

4. SુÑાણો : તેથી સરહદ પર સP�યેલી Nથિતનો જવાબ 

આપવા ચીની સેનાની �ુકડ�ઓને જ%ર� પગલા ં લેવાની 

ફરજ પડ� હતી. તણાવ ઘટાડવા માટ� ચીન અને ભારત 

િમrલટર� અને રાજ=ાર� ચનેલો =ારા મ�ંણા કર� રwા ં

હતા ં

5. SુÑાણો : ચીનના આકરા િવરોધના પગલ ે ભારત 

એલએસી પાર કરનારા સૈિનકોને પાછા ખãચવા અને 

તેમના =ારા ઊભા કરાયેલા માળખાઓનો નાશ કરવા 

સહમત થયો હતો 
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6. SુÑાણો : ૬ Sૂને બનેં દ�શની સેનાના કમા�ડરો વ|ચ ે

મ�ંણા થઈ હતી અને તણાવ ઘટાડવા સહમતી સધાઈ 

હતી. ભારતે વચન આ[Vુ ં હe ુ ં ક�, તેની સેના ગાલવાન 

નદ� Cોસ કર�ને પે�ોrલtગ નહ� કર� અને માળખા ઊભા 

નહ� કર� 

7. SુÑાણો : ભારતના સૈિનકોએ સમPવટ માટ� ગયેલા ચીની 

અિધકાર�ઓ અને સૈિનકો પર �હtસક Äમુલો કયÉ હતો Bના 

કારણે બનેં સેનાના સૈિનકો વ|ચ ે�હtસક અથડામણ સP�ઈ 

હતી. 

8. SુÑાણો : ૧૫મી Sૂનના રોજ આઘાતજનક ર�તે ભારતીય 

સૈિનક �ુકડ�ઓએ કમા�ડર લેવલની િમ�ટtગમા ં થયેલી 

સમSૂતીનો ભગં કર�ને એલએસી પાર કર� હતી. 

ગાલવાન વેલીમા ં તણાવ ઘટ� રwો હતો ]યાર� જ 

ભારતીય સેનાએ Pણીજોઈને ઉRક�રણી કર� હતી 

3. ��12$ : X4q��* -�Rк�'2   

к����� -���.�� к��1� X4q��*�� 143 �;2�� 8[��� 

H������� )���� q�õ�[N�� �[$�7� �-Å $�m$ 

� lજુરાત હાઈકોટ�નો .કૂાદો  

� અષાઢ� બીB રા`યમા ં�ુલ-૧૩૫ રથયા�ા યોPય છે.  

4. �+lY : +�G�� zy'�U�� X4q��* ��ш�� 8[ E[��� 

(+r�¥m2)   

 

äк��к.$ ���*� H�� G�$��к :  

� 19મી Sૂન )ધુીમા ંરા`યના �ુલ 1,10,029 રહ�ણાકં મકાનો 

ઉપર સોલાર %ફટોપ [લા�ટ ઇ�ટોલ કરવાની સાથે 

lજુરાત દ�શમા ં\થમ નબંર� આ0Vુ ંછે.  

� છેdલા 9 મ�હનામા ંજ રા`યમા ં 55,630 ઘરો ઉપર �ુલ 

208 મેગાવોટના સોલાર %ફટોપ [લા�ટ ઇ�ટોલ કરવામા ં

આ0યા.  

� િમિન�� ઓફ �V ૂ એ�ડ �રTએુબલ એનજâના ર�પોટ� 

8જુબ 31 મે 2020 )ધુીમા ં lજુરાતમા ં �ુલ 558.17 

મેગાવોટ ક�પેિસટ�ના સોલાર %ફટોપ [લા�ટ થપાયા 

� વષ�-2022 )ધુીમા ંરા`યના 8 લાખ ઘરોને )યૂ� lજુરાત 

સોલાર %ફટોપ યોજના હ�ઠળ આવર� લેવાનો લÏયાકં છે.  

� આ યોજનાની સબિસડ�મા ંવધારો કર�ને 3 �કલોવોટ )ધુી 

40 ટકા અને 10 �કલોવોટ )ધુીના [લા�ટમા ં 20 ટકા 

સબિસડ� આપવામા ંઆવે છે.  

 

� તાBતરના બBટમા ં 912 કરોડ %િપયાની જોગવાઇ આ 

યોજના માટ� કરવામા ંઆવી.  

� લોકો પોતાના ઘર ઉપર સોલાર %ફટોપ મારફતે ઉ]પæ 

થયેલી વીજળ�માથંી ઘરવપરાશ બાદની વધારાની 

વીજળ� વીજ િવતરણ કંપનીને %. 2.25 \િત Vિુનટના 

ભાવે વેચી શક� છે.  

� 19 Sૂન )ધુીમા ંઆ યોજના હ�ઠળ 1.28 લાખ અર�ઓ 

મળ� છે. 

+�G� zy'�U oG�"' E[��U* к����� H��+� ��d$� H�� 

_  

�. X4q��* 558.17 �����'  

�. ��qE[�� 266.82 �����'  

x. -����F 245.50 �����'  

³. к1�2'к 232.77 �����'   

�. T��-. 156.20 �����'  

�. *�G��=4 � 156.00 �����' 

�. ea�8��ш 146.10 �����' 

�. -T�$�1� 121.34 �����'  
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�. U�m& 118.52 ��� ��'  

��. *�G��1� 118.22 �����' 

� અહ�વાલ : િમિન�� ઓફ �V ુએ�ડ �ર�Vએુબલ એનજâ–

ભારત સરકાર  

5.X4q��* U�E'G ��)�� (q�mX:�*)  

)��*O4� 8[ ¼ >̀ � к���� ]�T�'. к�� G�"] к��J4�  

� ચે�રટ� કવરની થીમ- કોિવડ-૧૯ને કારણે મT�ુય 

�વનમા ંઆવેલા બદલાવ અથ} જનતામા ંPlિૃત માટ�  

���* H�� ��1��� eU$�� :  

� આ ચે�રટ� કવરTુ ં 8¦ુયમ�ંી િવજય %પાણીએ 

ગાધંીનગરમા ંિવમોચન કVુ� હe ુ.ં  

� %ા. ૧૦૦મા ં વેચવામા ં આવનારા આ ચે�રટ� કવર 

�કtમતના ૭૫ ટકા નાણા ં 8¦ુયમ�ંી રાહત ફડંમા ં

આપવામા ંઆવશે.  

� આ નાણાનંો ઉપયોગ કોરોનાની મહામાર� સામે લડવા 

માટ� કરવામા ંઆવશે.  

� આ ચે�રટ� કવર ભારતTુ ં સૌથી પહ�xુ ં ºઆુર કોડ�ડ 

ચે�રટ� કવર છે.  

� lજુરાતના પોટલ િવભાગે ૨૫000 Bટલા િવિશ�ટ 

ચે�રટ� કરવા લો�ચ કયા� છે.  

� આ ચે�રટ� કવરTુ ંઓનલાઈન વેચાણ પણ થઈ શકશે.  

6. ��d$+)�: +�+��� �*2�� ZE[�* (i>�-2020)   

U6��� ZE[�* :  

� BJP : 86 (NDA-100ની ન�ક)     કqsેસ : 41  

� ચાx ુવષ} 61 બેઠકો પૈક� 42 બેઠકો rબન હ�રફ જયાર� 19 

બેઠકો માટ� . ૂટંણી યોPઈ  

� �ુલ બેઠકો : 245  

7. к�к1� 9:�* � >$2�-1 (х���)  

� કંકણા �ૃિત )યૂ�sહણ વષ�-૨૦૨૦Tુ ં\થમ )યૂ�sહણ  

` � >$2�-1 к�к1�к�� к� �� ?  

� આ )યૂ�sહણને કંકણા�ૃિત ક� કંકણાકાર કહ�વાય છે તે 

�Ðૃવીથી વધાર� Íતર� હશે.  

� Ísે�મા ં આ sહણને એ�Vલુર સોલાર એrલસ કહ� છે 

Bનો અથ� વલયાકાર થાય છે, અથા�e ્ sહણ વખતે 

)યૂ��રtગ ઓફ ફાયર એટલ ેક� સળગતી િવtટ� Bવો નPરો 

દ�ખાય છે.  

� sહણના અ�ય બ ે\કારોમા ંÍશતઃ ક� પાિશQયલમા ં)યૂ�નો 

સમs ર�તે Íશતઃ ભાગ ઢંકાય Pય છે, અને �ણૂ� 

)યૂ�sહણમા ં ચ«ં ન�ક હોય છે ]યાર� )યૂ� �ણૂ� ર�તે 

ઢંકાયેલો નજર� પડ� છે B અ8કુ િવતારો �રુતો જ દ�ખાય 

છે.  

8[ �m��   >q��, ��* T�ë4�§��   

� વષ� ૨૦૨૦Tુ ં આ સૌ\થમ )યૂ�sહણ છે. વષ�Tુ ં બીSુ ં

)યૂ�sહણ ૧૪ �ડસેnબરના છે.  

� નેહ�ુ [લેનેટ��રયમના \માણે )યૂ� sહણનો સૌ\થમ 

નPરો સવાર� ૯:૫૮ના çજૂમા ંજોવા મળશે.  

� તેની સમાß[ત થતી બપોર� ૨:૨૯ના �દ�ગુઢમા ંથશે.  

� એિશયા, આ�Ãકા, પેિસ�ફક, �હtદ મહાસાગર, Vરુોપ-

ઓ��rલયાના ક�ટલાક �હસામા ંજોવા મળશે.  

� આ )યૂ�sહણ “ધ �રtગ ઓફ ફાયર” છે.  

� આ વષ} �Ðૃવીના સૌથી લાબંા �દવસને એટલે ક� ૨૧ Sૂને 

)યૂ�sહણ યોPશે.  

8. H+�+�"' gy LG�R�' ]�"q g�� � Rk"�$� T�q� 

T�U�'2 -2020 (U$�2��1)  

H-���G ��ш� :  

120 �;2�� U$�2��1O4� %]7 �i> к�*� )��* +�к���� 

8[ H-���G  

U$�2��1�$ H+�� : 

� ભારત સરકાર =ારા આ \કારનો પહ�લો �રપોટ� Pહ�ર 

કરવામા ં આ0યો છે Bમા ં દાવો કરવામા ં આ0યો છે ક� 

સદ�ના Íત )ધુી ભારતના સર�રાશ તાપમાનમા ં ૪.૪ 

�ડsીનો વધારો થશે.  

� Bની સીધી અસરથી હ�ટ વેવ અને વાવાઝોડાની સ¦ંયા 

વધશે. એટxુ ં જ નહ�, સ8«ુના જળતરમા ં પણ વધારો 

થઇ શક� છે. 

� આ �રપોટ� અTસુાર જો Oલાયમેટ ચે�જને રોકવાના \યાસ 

ન કરવામા ં આ0યા તો હ�ટ વેવમા ં �ણથી ચાર ગણો 

વધારો થશે અને સ8«ુTુ ંજળતર ૩૦ સે�ટ�મીટર Bટxુ ં

વધી જશે.  

� �રપોટ� અTસુાર છેdલા ૩૦ વષÉમા ંસૌથી ગરમ �દવસના 

તાપમાનમા ં ૦.૬૩ �ડsી અને સૌથી ઠંડ� રાતના 

તાપમાનમા ં૦.૪ �ડsીનો વધારો થયો છે.  

� આ સદ�ના Íત )ધુીમા ં આ તાપમાનમા ં Cમશઃ ૪.૭ 

�ડsી અને ૫.૫ �ડsી Bટલો વધારો થશે.  

� �રપોટ� અTસુાર ગરમ �દવસો અને ગરમ રાતોની 

�Ãકવ�સીમા ં૫૫થી ૭૦ ટકાનો વધારો થશે.  
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� �રપોટ�મા ં જણાવવામા ં આ0Vુ ં હe ુ ં ક� પયા�વરણમા ં થઇ 

રહ�લા આ ફ�રફારના પ�રણામે ભારતમા ં બ ે \કારના 

બદલાવ જોવા મળ� રwા ંછે.  

� એક છે તાપમાનમા ં વધારો અને બીજો છે મોન)નુની 

પેટન�મા ંફ�રફાર.  

� બનેં \કારના ફ�રફાર દ�શની અથ�0યવથા માટ� ઘાતક 

�રુવાર થઇ શક� છે.  

� આ બનેં \કારના ફ�રફારની દ�શના અથ�ત�ંએ ભાર� ક�મત 

.કૂાવવી પડ� શક� છે B દ�શની �ુલ �ડ�પીની ૨.૮ ટકા 

Bટલી હોઇ શક� છે.  
� આટલા મોટા Tકુસાનના કારણે ૨૦૫૦ )ધુીમા ંદ�શની લગભગ 

અડધી વસતીની રહ�ણીકરણી \ભાિવત થઇ શક� છે.  

� આમ તો ૨૦૫૦ )ધુીમા ં�Ðૃવીના તાપમાનમા ંએકથી બ ે

�ડsીનો વધારો થવાTુ ંઅTમુાન છે.  

� આ અTમુાન ]યાર� જ સા. ુપડશે `યાર� ભારત Oલાઇમેટ 

ચે�જના જોખમને પહqચી વળવા પે�રસ સિંધ અને અ�ય 

સમSૂિતઓમા ં ભલામણ કરવામા ં આવેલા માપદંડોને 

અTસુર�.  

� જો આ માપદંડોને અTસુરવામા ં ન આ0યા ં તો 

તાપમાનમા ં ૧.૫થી લઇને ૩ �ડsી સેßdસયસ )ધુીનો 

વધારો થઇ શક� છે.  

� Oલાઇમેટ ચે�જના કારણે દ�શભરમા ંએક હPરથી વધાર� 

હોટપોટ બની ગયા છે. B �ે�ોમા ં Oલાઇમેટ ચે�જની 

સૌથી વધાર� અસર થવાની શ°તા છે તેમને હોટપોટ 

કહ�વામા ંઆ0યા ંછે.  

G�к��� N�� eU� *�q `�[µк H+��  :  

� આશર� ૧૫ કરોડ લોકો અ]યતં સવેંદનશીલ કહ� શકય 

એવા િવતારોમા ં રહ� છે તો ૪૪ કરોડની વસતી મ�યમ 

ક�ાના હોટપોટમા ંવસવાટ કર� છે.  

� જો આ િવતારોમા ં પયા�વરણની પ�રNથિત હSુ વધાર� 

બગડ� તો દ�શના સકલ ઘર�x ુઉ]પાદન અથા�ત �ડ�પીને 

૧૧૭.૮ અબજ ડોલરTુ ંTOુસાન થઈ શક� છે.  

� વધતી જતી વસતીના \માણમા ં અનાજની ઉપજમા ં

ભયજનક ઘટાડો થશે અને કરોડો લોકો çખૂમરાનો ભોગ 

બનશે.  

� અિનિ�ત મોસમના કારણે લોકોTુ ં થળાતંર વધશે Bના 

પ�રણામે સામાgજક અNથરતા ઊભી થશે અને લો�હયાળ 

સઘંષÉ થશે. રોગચાળાઓTુ ં\માણ વધશે.  

� હવામાન સંથાઓ અને સશંોધકોના અહ�વાલો નજર સામે 

છે, Zુિનયાના તમામ દ�શોએ આના ઉપર તા]કાrલક 

પગલા ંભરવા પડશે.  

x. 8)���* ш-���: 34�&R, ]�õR H�� к�Gкa� 

� એક �રપોટ� અTસુાર છેdલા ૧૫૦ વષ�મા ં �દdહ�ના 

તાપમાનમા ં ૧ �ડsી સેßdશયસ અને કોલકાતાના 

તાપમાનમા ં૧.૨ �ડsીનો વધારો થઇ ગયો છે.  

� 8ુબંઇ અને ચેæાઇમા ંપણ તાપમાન વધી ગVુ ંછે.  

� દ�રયાકાઠંાના શહ�રો માટ� જોખમ વધાર� એટલા માટ� છે ક� 

ગરમી વધવાના કારણે સ8«ુTુ ં જળતર વધી ર~ુ ં છે 

અને આવા શહ�રો સ8«ુમા ંસમાઇ જવાTુ ંજોખમ વ�Vુ ંછે.  

� એવામા ંજો ૧.૫ થી ૨ �ડsી તાપમાન પણ વધી ગVુ ંતો 

એ કરોડો લોકો માટ� �વલણે સાrબત થશે.  

� આB પ�રNથિત એવી આવીને ઊભી રહ� છે ક� 

તાપમાનની વધી રહ�લી દર�ક �ડsી સાથે �Ðૃવી િવનાશ 

તરફ ધક�લાઇ રહ� છે. 

4. U����� U�1�O4� q�+�к' :  

� આકર� ગરમી પોતાની સાથે જળસકંટ પણ લાવે છે.  

� નીિત પચંના એક �રપોટ� અTસુાર જો તા]કાrલક પગલા ં

ઉઠાવવામા ં ન આ0યા ં તો ૨૦૩૦ )ધુી દ�શમા ં સૌને 

પીવાTુ ંપાણી ઉપલ¾ધ કરાવfુ ંશ° નહ� બને.  

� આમા ં�દdહ�, બãગાx�ુુ, ચેæાઇ અને હ�દરાબાદ Bવા મોટા 

શહ�રોમા ંવસતા લોકો મોટ� સ¦ંયામા ંસામેલ હશે.  

� વષ� ૨૦૩૦ )ધુીમા ંદ�શના ૪૦ ટકા લોકો પીવાના પાણીની 

સમયાનો સામનો કરતા હશે  

5. к��1� :  

� તાપમાનમા ં થયેલો અસw વધારો Oલાયમેટ ચે�જTુ ં જ 

પ�રણામ છે. પરંe ુ એના 8ળૂ રાજકારણ અને કોપÉર�ટ 

જગતની સાઠંગાઠં સાથે પણ જોડાયેલા છે.  

� દ�શના મોટા મોટા ઉ�ોગlહૃો વેપાર વધારવાના ચKરમા ં

જગંલોનો આડ�ધડ સફાયો કર� રwા ંછે.  

� આના કારણે આ�દવાસીઓ તો િવથાિપત થયા જ છે 

સાથે સાથે પયા�વરણને મો�ંુ Tકુસાન થVુ ંછે અને ગરમી 

વધી છે.  
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� આડ�ધડ થતા ખાણકામે પણ જગંલોને સા�ંુ એfુ ંTકુસાન 

પહqચાડVુ ંછે.  

� દ�શમા ંવધી રહ�લી વસતી પણ જળસકંટ માટ� કારણçતૂ 

છે.  

� દ�શના લોકો અસમાન જળિવતરણની સમયાનો સામનો 

કર� રwા ંછે. 

9. H�+�� : E�*�7 +����� ��������. H�� U��� ��u� 

&-�� ш�-O4� 98 �;Q ��� T��-. х�*� H�+��  

UT�]$ :  

� જ�મ : ૭મી નવેnબર-૧૯૨૨     થળ : રાજકોટ 

� .ુત ગાધંી વાદ�  િવચારને વર�લા આ મ�હલાએ �લૂTુ ં

િશ�ણ રાજકોટની વિનતા િવ�ામ ક� B ]યારબાદ બાટ�ન 

��િનtગ �લૂમા ં પ�રવિતQત થઇ તેમા ં લીધા બાદ 

ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજમાથંી sે`Vએુશન કર�xુ.ં  

� B વખતે મ�હલાઓને િશ�ણ આપવામા ં લોકો િવચાર 

કરતા હતા ]યાર� િવ�ાબેને ડબલ sે`Vએુશનની ડ�sી 

હાસંલ કર�.  

� ૧૯૪૦મા ં િવ�ાથâકાળ દરnયાન અલગ – અલગ 

ચળવળમા ં ભાગ લીધો અને ]યારબાદ મહા]મા ગાધંી 

સાથે �હtદ છોડો �દોલનમા ં³બુ સ�Cયભાગે લેતા તેઓને 

અનેક વાર Ísેજ સરકાર� Bલમા ંમોકdયા હતા.  

� તેમના લ�ન ભારતના �વૂ� 0યાપાર \ધાન અને 

Pમનગરના �વૂ� સાસંદ મTભુાઇ શાહ સાથે થયા હતા.  

� પ&�ી િવ�ાબેન શાહ ઇ��ડયન કાઉN�સલ ફોર ચાઇdડ 

વેdફરના બાર વષ� \8ખુ રહ� .°ુા છે.  

� બાલભવન રાજકોટના ચેરપસ�ન તર�ક� સેવારત 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૦-૦૬-૨૦૨૦) 

1. વડા\ધાન �ી નર��« મોદ�ના હતે ભારતમા ં "ગર�બ 

કdયાણ રોજગાર યોજના"નો ઈ- લોß�ચÞગથી \ારંભ °ાર� 

થયો- �� i>� ���� 

2. તાBતરમા ંવડા\ધાન �ી નર��« મોદ�ના હતે ભારતમા ં

"ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના"નો ઈ- લોß�ચÞગથી 

\ારંભ °ાથંી થયો- *�%G-��, %&-�� 

3. તાBતરમા ંવડા\ધાન �ી નર��« મોદ�ના હતે ભારતમા ં

"ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના"નો ઈ- લોß�ચÞગથી 

\ારંભ કરાયો તેનો 8¦ુય હ�e ુ જણાવો થયો - к����� 

+�к'�� к��1� U�*��� �*� H�� �� U�* y��G� 

8��+� i>���� ^� ä�1� ��q���. `U�� 

4. "ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના" Íતગ�ત સૌ\થમ 

ક�ટલા gજdલાઓની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે - ��� 

5. "ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના" Íતગ�ત સૌ\થમ 

ક�ટલા �દવસની રોજગાર� �રૂ� પાડવામા ંઆવશે - ��� 

T��+ 

6. "ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના" Íતગ�ત સૌ\થમ 

ક�ટલા �િમકોને રોજગાર� �રૂ� પાડવામા ં આવશે - 

��,��� 

7. "ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના" Íતગ�ત  �િમકોને 

રોજગાર� �રૂ� પાડવા ક�ટલા કરોડના ખચ} માળખાગત 

)િુવધાઓ ઉભી કરાશે- z.��,���/- к��� 

8. "ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના" Íતગ�ત \થમ 

તબKામા ં કયા કયા રા`યના �િમકોને રોજગાર� 

ઉપલ¾ધ કરાવવામા ં આવશે - %&-��,  ea� 8��ш, 

·$ 8��ш, ��qE[��, gT�ш� H�� K��х�� 

9. "ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના" Íતગ�ત  �િમકોને  

કયા કયા કામો Íતગ�ત રોજગાર� ઉપલ¾ધ કરાવાશે - 

к�IJ4��'. +���'�|K�ш� к�oG�L+, ��U�]�$* )��, 

��1�U�] -�v��� к��, ��ш�G -�|���� G�*� к�, 

q� +��61 H�� �+¡]�R, 9>��O4� х��к�, ¿ :6���U1, 

-�T'óк�]�, ä�1���. к�"#, U�
 `��+ $�q��, 

U�
 �� +�к $�q��, ��G��, �$��� 8+�� 34х�N 

RURBAN �ш�, U�
 KUSUM )��* ��' -�v� 

y�|&� gko'к %&�����, q� N�� �ш� h�� к� 

10. "ગર�બ કdયાણ રોજગાર યોજના"ને વu ુ બળ આપવા 

માટ� ક��« સરકાર =ારા મનર�ગાTુ ંબBટ વધાર�ને  ક�ટxુ ં

કરાVુ ં - z. ³� -m� к��� ����.�� z. � G�х к��� 

к��J4� 

11. ક��« સરકારના અહ�વાલ 8જુબ તા.19 Sૂન 2020ની 

Nથિતએ રહ�ણાકં મકાનો ઉપર સોલાર %ફ ટોપ પેનલ 

ઇ�ટોલ કરવામા ં ભારતTુ ં \થમ રા`ય જણાવો -  

X4q��* 

12. ક��« સરકારના અહ�વાલ 8જુબ તા.31 મે 2020ની 

Nથિતએ રહ�ણાકં મકાનો ઉપર ક�ટલા મેગાવોટ ક�પેિસટ�ના 

સોલાર %ફ ટોપ પેનલ ઇ�ટોલ કરાયા - 94G ���.�� 

�����' 
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13. આગામી વષ� 2022 )ધુીમા ં lજુરાતમા ં ક�ટલા ઘરોને  

")યૂ� lજુરાત સોલાર %ફ ટોપ યોજના" હ�ઠળ આવર� 

લેવાનો લÏયાકં નK� કરાયો છે - � G�х 

14. ક��« સરકારના અહ�વાલ 8જુબ તા.19 Sૂન 2020ની 

Nથિતએ રહ�ણાકં મકાનો ઉપર  સોલાર %ફ ટોપ પેનલ 

ઇ�ટોલ કરવામા ં ભારતના \થમ 5 રા`યોના નામ 

Cમશઃ જણાવો - X4q��*, ��qE[��, -����F, к1´'к, 

T��-. 

15. તાBતરમા ંપોટલ િવભાગ =ારા ભારતTુ ં\થમ ºઆુર 

કોડ�ડ ચે�રટ� કવર કયાથંી લૉ�ચ કરાVુ ં - ��������-

X4q��*  

16. તાBતરમા ંlજુરાત પોટલ િવભાગ =ારા ભારતTુ ં\થમ 

ºઆુર કોડ�ડ ચે�રટ� કવર લૉ�ચ કરાVુ ં તેની થીમ 

જણાવો - к����-����  к��1� O4�$ N���� `��G� 

&�G�� ��� q� mX:�* �'� 

17. તાBતરમા ંપોટલ િવભાગ =ારા લૉ�ચ કરાયેલ ભારતTુ ં

\થમ ºઆુર કોડ�ડ ચે�રટ� કવરની રકમ ક�ટલી નK� 

કરાઈ- z.���/- 

18. તાBતરમા ંપોટલ િવભાગ =ારા લૉ�ચ કરાયેલ ભારતTુ ં

\થમ ºઆુર કોડ�ડ ચે�રટ� કવરની ક�ટલા ટકા રકમ 

8¦ુયમ�ંી રાહત ફડંમા ંઆપવામા ંઆવશે - ��% 

19. તા.21 Sૂને જોવા મળેxુ ં )યૂ�sહણ અ�ય કયા નામે 

ઓળખાય છે - к�к1�9:�*/к�к1�к�� 

20. કંકણા�ૃિત/કંકણાકાર )યૂ�sહણ Ís�ેમા ં કયા નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે - 
"J4G� +�G� 
%G+ 

21. કંકણા�ૃિત/કંકણાકાર )યૂ�sહણનો નPરો ક�વા આકાર� 

દ�ખાતો હતો- � T�¡� gy y�$� 

22. તાBતરમા ંભારત સરકાર� છેdલા 120 વષૅના પયા�વરણTુ ં

સમs rચ� દશા�વતો કયો \થમ અહ�વાલ રSૂ કયÉ - 


+�+�"' Îy LG�R�' ]�"q Î�� � |k"�$� 

�.q� T�U�'2 -���� 

23. ભારત સરકારના એસેસમે�ટ ઑફ Oલાઈમેટ ચે�જ ઑવર 

ધ ઇ��ડયન ર�જન �રપોટ�-2020 8જુબ  સદ�ના Íત 

)ધુી ભારતના સર�રાશ તાપમાનમા ંક�ટલા �ડsીનો વધારો 

થશે- ³.³ 

24. ભારત સરકારના "એસેસમે�ટ ઑફ Oલાઈમેટ ચે�જ 

ઑવર ધ ઇ��ડયન ર�જન �રપોટ�-2020" 8જુબ ગરમ 

�દવસો અને ગરમ રાતોની �ÃકવN�સમા ં ક�ટલા ટકાનો 

વધારો થશે - �� [� ��% 

25. ભારત સરકારના "એસેસમે�ટ ઑફ Oલાઈમેટ ચે�જ 

ઑવર ધ ઇ��ડયન ર�જન �રપોટ�-2020" 8જુબ છેdલા 

30 વષૅમા ં સૌથી ગરમ �દવસના તાપમાન અને સૌથી 

ઠંડ� રાતોના તાપમાનમા ંક�ટલા �ડsીનો વધારો થયો છે - 

�.�x H�� �.³ 

26. ભારત સરકારના "એસેસમે�ટ ઑફ Oલાઈમેટ ચે�જ 

ઑવર ધ  ઇ��ડયન ર�જન �રપોટ�-2020" 8જુબ  

પયા�વરણની પ�રNથિત હSુ વu ુ બગડશે તો દ�શના 

GDPને ÍદાB ક�ટxુ ં Tકુસાન થઈ શક� છે - ���.�  

H&q ��G� 

27. ભારત સરકારના "એસેસમે�ટ ઑફ Oલાઈમેટ ચે�જ 

ઑવર ધ ઇ��ડયન ર�જન �રપોટ�-2020" 8જુબ ભારતમા ં

Oલાઇમેટ ચે�જની સૌથી વu ુઅસર કયા શહ�રોને થશે - 

34�&R, ]�õ�R  H�� к�Gкa� 

28. તાBતરમા ં વાત�ં સેનાની, ગાધંીવાદ� અને પ&�ી  

િવ�ાબેન શાહTુ ં 98 વષ} કયા શહ�રમા ં અવસાન થVુ-ં 

��� T��-. 

29. વાત�ં સેનાની, ગાધંીવાદ� અને પ&�ી િવ�ાબેન શાહTુ ં 

8ળૂ વતન જણાવો -  ��qк�' 

 

DATE : ��-��-����

1. `0��)2� X4q��* +-�$ $�q��-�� (��q���.)  

-�� 4 : 

� કોિવડ-૧૯ના લીધે સP�યેલી પ�રNથિતમા ં આિથQક 

ઉપાhનની \fિૃને વેગવાન બનાવવા, lજુરાત 

સરકારTુ ં મો�ંુ અને સવેંદનશીલ પગxુ ં એટલે 

આ]મિનભ�ર સહાય યોજના.  

+-�$ : 

� આ યોજનાના \થમ તબKામા ં૧ લાખ )ધુીના િધરાણની 

મયા�દા હતી  

� હવે યોજના-૦૨મા ં %.૧ લાખથી વu ુઅને %.૨.૫૦ લાખ 

)ધુીTુ ંિધરાણ મળશે   

� લાભાથâએ મા� ૪% વાિષQક 0યાજ, .કુવવાTુ ં રહ�શે 

જયાર� બાક�Tુ ંવાિષQક ૪% 0યાજ રા`ય સરકાર .કૂવશે. 
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� લાભાથâએ \થમ ૬ મ�હના કોઈ હ[તો ભરવાનો નથી, 

]યારબાદ ૩૦ સરખા માિસક હ[તામા ંિધરાણ તથા વાિષQક 

૪ % 0યાજ ભરવાTુ ંરહ�શે. 

� નાના વેપાર�ઓ, મ�યમ વગ�ના 0યNOતઓ અને 

0યNOતગત કાર�ગરો માટ� %.૫૦૦૦ કરોડTુ ં પેક�જ Pહ�ર 

કરતી સવેંદનશીલ સરકાર 

H�N к����� *��.х *�q H"$ &�&*� :  

� આ યોજનાના ફોમ� તા . ૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી સહકાર� 

બãકોમાથંી મળ� શકશે . તા . ૩૦-૦૯-૨૦૨૦ )ધુીમા ંફોમ� 

ભર� B તે સહકાર� બãકમા ંપરત કરવાના રહ�શે  

� lજુરાત રા`ય સહકાર� બãક લી., gજdલા મ�યથ સહકાર� 

બãક લી. તથા રા`યમા ંઆવેલ નાગ�રક સહકાર� બãકોમા ં

અર� કરનાર લાભાથâઓને તેમની પા�તાના આધાર� 

સહકાર� બãકો =ારા નK� કરવામા ં આવે તેટxુ ં િધરાણ 

મળ� શકશે. 

� િવભાગ : �ૃિષ, ખે તૂ, કdયાણ અને સહકાર lજુરાત 

સરકાર 

2. к�к1�9:�* �4$2�-1 : *�. 21 i>� (х��� �����)  

� ea��х���� q��� �. +�¾ >12 'T�¡� gy y�$�'  

� વષ� ૨૦૨૦Tુ ંÍિતમ કંકણા�ૃિત )યૂ�sહણ  

� ભારતમા ં )યૂ� sહણની શ%આત શ%આત sહણની 

શ%આત શ%આત સવાર� : 9.16 કલાક� 

� ઉરાખડં તથા �ુ�ુ�ે� િવતારમા ંsહણ `યાર� બરાબર 

મ�યમા ંહe ુ ં]યાર� )યૂ�ને 98.6 ટકા ઢાકં� દ�તા 3૦ સેક�ડ 

'�રtગ ઓફ ફાયર' જોવા મળ� હતી 

� ભારતમા ં ૩૧ મે ૨૦૩૧ એ વલયાકાર અને ૨૦ માચ� 

૨૦૩૪ એ �ણુ� )યૂ�sહણ દ�ખાશે 

3. ��12$ : JEE T-"�.�� `U� шк�ш� (e�] �ш61)  

રા���ય પર��ા એજ�સી (એનટ�એ)ના નેશનલ ટ�ટ અ¿યાસ 

એપTુ ં�હ�દ� વઝ�ન લો�ચ કરાVુ.ં  

y�$�� : 

� તેનાથી િવ�ાથâઓ નીટ, Bઈઈ અને Bઈઈ મેઈ�સની 

તૈયાર� �હ�દ�મા ંકર� શકશે. 

� ક��«ીય માનવ સશંાધન મ�ંી – �ી રમેશ પોખ�રયાલ 

(િનશકં)  

4. ��к'�. �� - U��� : 75� �;2���v - ��ш$� (�\�Wк +&���)  

� રિશયાની િવOટર� ડ� પર�ડમા ંભાગ લેવા ભારતથી સૈ�યની 

�ણેય પાખંના 75 સ¿યની સVંOુત �ુકડ� મોકો ખાતે.  

� -0�: બીP િવjVmુમા ં જમ�ની સામે સોિવયેત સઘંની 

�તની 75મી વષ�ગાઠં \સગંે આ પર�ડ યોPઈ રહ� છે.  

5. "��� +���" - -�U 
"[ Îy X4q��* (кG�-+���*)  

� િવj સગંીત �દવસ અને �તરરા���ય યોગ �દવસના 

�ભુ અવસર� 8¦ુયમ�ંી �ી િવજયભાઈ �ુપાણી =ારા 

ઉ]સાહવધ�ક તેમજ \ેરણાદાયી ગીત "નવી સવાર"- હોપ 

એ�થમ ઑફ lજુરાત lજુરાતીઓને અપ�ણ. 

��*�� �]��к�� : 

� વામી િવવેકાનદં lજુરાત રા`ય Vવુા બોડ� =ારા 

"Vવુાન" તેમજ "વોડ� િવઝાડ� કંપની"ના ં સહયોગથી 

રચવામા ંઆ0Vુ.ં 

-�� 4-eË��$ :  

� આ ગીત મહામાર�ના આ કપરા સમયમા ં\Pજનોમા ંએક 

આશા અને િવjાસનો સચંાર કરશે તેમજ રા`યની સમs 

જનતાને એક)રુ� જોડશે.  

� આ સમs ગીત ડબdVએુચઓ =ારા અપાયેલ કnVિુનટ� 

અવેરનેસ ગાઈડલાઈન હ�ઠળ ‘કnVિુનટ� 'ગેજમે�ટ’ માટ� 

Tુ ં³બૂ જ મહ]વTુ ંપા)ુ ંબની રહ�શે. 

5. T�� ��ш�; : 21 i>�  

(1) 6�� ä*����F.$ $�� T��+  

� 8[��� ` �;Q $�� T��+�� T�}q'G ¥q�1� 

к��R 

� ���8��� ���"# ��.
 ��� T��-.�� $�� к$�2 

� [�-2020 : યોગ એટ હોમ યોગ િવથ ફ�િમલી  

� 8[ 8���) : 21 i4� 2015 

 (2) 21 i>� – �;2�� +r[� G��&��� G��&� T��+ 

(3) ��W +��y. T��+  

� 8���) : ૨૦૧૪થી  

(4) y��+2 ��      � �+�� 7�q� ������  

 (5) ��W IJ4%Kк T��+  

� 8���) : ૧૯૮૧     ��ш : Ãા�સ  

(6) ���2 -�|����y. T��+ 

R"'���ш�G -�|����Tyк g�Q��|K�ш� (IHO) H�� *��� 

ä*����F.$ +�$� V��� �� �;Q �� i>�� ���2 -�|����y. 

���� eq�1� к��R ��.  

�;2-2020 [� : Hydrography enabling autonomous 

technologies 
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� નવી નવીનતાઓ પર �યાન આપશે B આપણા સ8«ુતલ 

પર નવી મા�હતીને ઉPગર કરવામા ંમદદ કર� રહ� છે.   

� હાઈ�ોsાફ� દ�રયાઇ મેપ  અને ભરતીના િવતરણ, 

સલામત દ�રયાઇ પ�રવહન માટ� વત�માન અને 

જળતરની મા�હતી, તેમજ દ�રયાઇ સરં�ણ માટ� 

10. q" T�� ��ш�; : 21 i>� 

=4 ���.]�� : �-�G�G U���� 

 

q" – 21 i>�-1872   H�+�� – 14 �-1935  

� આB વત�ંતા સૈિનક, રચના]મક કાય�કર મોહનલાલ 

કામેjર પડંoાનો જ�મ�દવસ.  

� ખેડા gજdલાના કઠલાલમા ં જ�મેલા મોહનલાલ પડંoા 

1917મા ંગોધરામા ંભરાયેલી પહ�લી રાજક�ય પ�રષદ પછ� 

Pહ�ર �વનમા ંસ�Cય થયા એ પહ�લા ંપણ çગૂભ� \fિૃ 

અને જગંલમા ંછાપખાTુ ં ઉçુ ં કર� બનાવતી નામે બોnબ 

બનાવવાTુ ં સા�હ]ય \કાિશત કરfુ ં વગેર� પણ તેઓની 

\fિૃ રહ�.  

� lજુરાત ક�ાએ 1935 )ધુી થયેલા મોટા સ]યાsહો અને 

રચના]મક \fિૃમા ં મોહનલાલ પડંoાTુ ં યોગદાન ર~ુ ં

પણ  

� તેમને 8¦ુય]વે ખેડા સ]યાsહ દરિમયાન કર�લી \fિૃ 

માટ� િવશેષ મરવામા ંઆવેછે.  

� ખેડા સ]યાsહમા ં જમીન મહ�)લુ વધારા િવ�ુmના 

સ]યાsહમા ં Ísેજ સરકાર� ખેતરો ખાલસા કયા�. તેની 

સામે મોહનલાલના નેe]ૃવમા ંખેડાના નવા ગામ ગામેથી 

200 ખે તૂોએ રાતોરાત ખતેરમાથંી  ુગંળ�નો ઊભો પાક 

ઉપાડ� ઘર ભેગો કયÉ તેની સામે મોહનલાલ પડંoા સામે 

ક�સ ચલાવી તેઓને 20 �દવસની ક�દની સP કરાઈ હતી.  

� તેમના પર ચાલેલા કોટ� ક�સ દરિમયાન ³દુ ગાધંી� પણ 

કોટ�મા ંહાજર રwા હતા.  

� મોહનલાલ પડંoાને ‘ ુગંળ�ચોર’Tુ ંrબ�ુદ આપી ગાધંી�એ 

પોતાની આ]મકથા સ]યના \યોગોમા ં તેમના િવશે 

 ુગંળ�ચોર નામTુ ંએક \કરણ પણ લ¦Vુ.ં  

� મોહનલાલTુ ં1935મા ંઅવસાન થVુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૧-૦૬-૨૦૨૦) 

1. આ]મિનભ�ર lજુરાત સહાય યોજના-02 હ�ઠળ સતા 

0યાB ધધંા-રોજગાર માટ�  ક�ટલી રકમ )ધુીTુ ં િધરાણ 

આપવામા ંઆવશે- z.1 G�х[� z.2.50 G�х �4�� 

2. આ]મિનભ�ર lજુરાત સહાય યોજના-02 હ�ઠળ સતા 

0યાB ધધંા-રોજગાર માટ� વાિષQક ક�ટલા ટકાના 0યાB 

િધરાણ આપવામા ંઆવશે – 4 % 

3. આ]મિનભ�ર lજુરાત સહાય યોજના-02 હ�ઠળ સતા 

0યાB ધધંા-રોજગાર માટ� અપાતા િધરાણમા ં વાિષQક 

ક�ટલા ટકાની 0યાજ સહાય lજુરાત સરકાર આપશે – 4 

% 

4. આ]મિનભ�ર lજુરાત સહાય યોજના-02 હ�ઠળ લાભાથâએ 

\થમ ક�ટલા માસ હ[તા ભરવાના નથી-06  

5. આ]મિનભ�ર lજુરાત સહાય યોજના-02 હ�ઠળ ક�ટલી 

રકમTુ ંપેક�જ Pહ�ર કરાVુ ંછે – z. 5000 к��� 

6. આ]મિનભ�ર lજુરાત સહાય યોજના-02 કયા િવભાગ =ારા 

આયોgજત છે - 9:�;, х�=>* к�$�1 H�� +-к�� ��)�� 

7. તાBતરમા ં 21 Sૂને 2020Tુ ં કVુ ંÍિતમ )યૂ�sહણ જોવા 

મ�Vુ ંહe ુ ં- к�к1�9:�*/к�к1�к�� 

8. હવે આગામી કયા વષ} ભારતમા ં વલયાકાર અને �ણૂ� 

)યૂ�sહણ જોવા મળશે - 31 � 2031H�� 20 �]ૅ 2034 

9. હવેથી JEE અને NEETની પર��ા Ísે� િસવાય અ�ય કઈ 

ભાષામા ંઆપી શકશે - T-"�. 

10. તાBતરમા ં NTA =ારા કઈ એપ લૉ�ચ કરાઈ - ��ш�G 

'�E' H�$�+ 
U 

11. ભારતમા ં JEE અને NEET કઈ એજ�સી =ારા યોજવામા ં

આવે છે - NTA 

12. NTATુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - ��ш�G '�E' 
q"+� 

13. Sૂન 2020મા ં િવકટર� ડ� કયા દ�શમા ં ઉજવાયો Bમા ં

ભારતના 75 સૈિનકોએ ભાગ લીધો - ��ш$� 

14. "િવકટર� ડ�" કોની યાદમા ંમનાવવામા ં આવે છે -  &�m 

��WJ4Y�� q2�� +��  +���$* +�̂ �� N* 

15. બીP િવjVmુમા ં જમ�ની સામે સોિવયત સઘંની �તના 

આ વષૅ 2020મા ંક�ટલા વષૅ �ણૂ� થયા - 75 

16. વામી િવવેકાનદં lજુરાત રા`ય Vવુક બોડ� =ારા  

તાBતરમા ં િવj સગંીત �દવસના રોજ lજુરાત માટ� કVુ ં

નfુ ંગીત 8¦ુય મ�ંી�ીના હતે  લો�ચ કરાVુ ં -  "��� 

+���"- -�U 
"[ Îy X4q��* 
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17. તા. ૨૧મી Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ ક�ટલામો �તરરા���ય 

યોગ �દવસ ઉજવાયો - 6��  

18. કયા વષ} \થમવાર યોગ �દવસની �ડgજટલ ઊજવણી 

કરાઈ – �;2-2020  

19. �તરરા���ય યોગ �દવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - $�� 


' -� $�� ��[ y��G�  

20. �તરરા���ય યોગ �દવસનો \થમ \ારંભ કયાર� થયો 

હતો - 21 i>� 2015 

21. વષ�નો સૌથી લાબંામા ંલાબંો �દવસ જણાવો - 21 i>� 

22. િવj સેdફ� �દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે – 21 i>�  

23. િવj સેdફ� �દવસનો \થમ \ારંભ કયાર� થયો હતો - 21 

i>�-2014  

24. ફાધસ� ડ� કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - � �+�� 7�m 

�������  

25. િવj nVrુઝક �દવસ °ાર� ઉજવવામા ંઆવે છે – 21 i>�  

26. િવj nVrુઝક �દવસનો \થમ \ારંભ કયાર� થયો હતો – 

21 i>�-1981  

27. વdડ� હાઇ�ોsાફ� �દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે – 21 

i>�  

28. IHOTુ ંિવeતૃ નામ જણાવો – R"'���ш�G -�|����Tyк 

g�Q��|K�ш� 

29. વdડ� હાઇ�ોsાફ� �દવસની ઉજવણી કોના =ારા કરવામા ં

આવે છે - ä*����F.$ -�|����Tyк g�Q��|K�ш� H�� 

*��� ä*����F.$ +�$� V���  

30. વdડ� હાઇ�ોsાફ� ડ�-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 
Hydrography enabling autonomous technologies 

31. કયા Pણીતા વત�ંતા સૈિનક-રચના]મક કાય�કરને 

 ુગંળ�ચોર ઉપનામ મળેxુ ંછે -  �-�G�G U���� 

32. મોહનલાલ પડંયાને  ુગંળ�ચોરTુ ં ઉપનામ કોના =ારા 

આપવામા ંઆ0Vુ ંહe ુ– -�0� �����N 

33.  ુગંળ�ચોરના ઉપનામથી Pણીતા મોહનલાલ પડંયાનો 

જ�મ �દવસ જણાવો - 21 i>�-1872 

34. Pણીતા વત�ંતા સૈિનક મોહનલાલ પડંયાનો જ�મ °ા 

થયો હતો - х��� }q�G��� кvG�G 

35. °ા સ]યાsહ વેળાએ જમીન મહ�)લુ વધારા િવ�ુmના 

સ]યાsહમા ં Ísેજ સરકાર� ખેતરો ખાલસા કયા�. તેની 

સામે મોહનલાલના નેe]ૃવમા ંખેડાના નવા ગામ ગામેથી 

200 ખે તૂોએ રાતોરાત ખતેરમાથંી  ુગંળ�નો ઊભો પાક 

ઉપાડ� ઘર ભેગો કયÉ તેની સામે મોહનલાલ પડંoા સામે 

ક�સ ચલાવી તેઓને 20 �દવસની ક�દની સP કરાઈ હતી 

- х��� +0$��- 

36. મહા]મા ગાધંી�ની આ]મકથાTુ ં નામ જણાવો - +0$�� 

8$��� 

DATE : ��-��-����

1. q�õ�[ �[$�7� ¾4�.-g�.+� (�2)  

�[$�7� $�q�� ��� �48� к�'2�� ш�*� �i>�.  

� અગાઉ સ�ંણૂ� \િતબધં ફરમા0યો હતો 

� ш�*�: )િુ\મ કોટ�ની ૧૧ શરતોને આિધન મSૂંર�  

� �રુ�મા ં સોમવાર રા�ે ૯.૦૦ થી £ધુવાર� બપોર� ૨.૦૦ 

)ધુી લોકડાઉન-કરફy ુ

� રથ ખãચનારા સામાgજક Íતર Pળવશે 

� ગણતર�ના લોકો જ રથયા�ામા ંજોડાશે 

� રથયા�ા �રુ� િસવાય અ�ય બીB °ાયં નહ� ફર� 

2. )��*-]�� +�-�. �����         (����ш ���*)  

)��* ]�� ��]� 3488 Tк.�. G��&� G�|� gy 
L�J4G  

к�F�G (LAC)         �*2�� ZE[�* (22 i>�-2020) 

� ગાલવાન વેલીમા ં ૧૫ મી Sૂને ભારત અને ચીનના 

સૈિનકો વ|ચે �હtસક ઘષ�ણ પછ� ભારત અને ચીન =ારા 

૩૪૮૮ �ક.મી. લાબંી લાઈન ઓફ એક|Vઅૂલ ક��ોલ 

(LAC) ખાતે Yલ આમâ ગોઠવવામા ંઆવી.  

� બનેં દ�શના ંએરબેઝ પર Bટ ફાઈટર ગોઠવાઈ ગયા ં છે 

અને નેવીને પણ �હ�દ મહાસાગર ખાતે ટ��ડબાય 

રાખવામા ંઆવતા ગમે ]યાર� rચનગાર� ભડક� ઊઠ� તેવી 

Nથિત સP�ઈ છે.  

� ચીને લ9ાખમા ં વu ુ �ચાઈ પર ઊડ� શક� તેવા ં

Vmુિવમાનો B-૧૧ અને B-૧૬- એસને ગોઠ0યા ંછે.  

� ચીનના ં શેયયાગં B-૧૧ રિશયાના ં)ખુોઈ એસV-ુ૨૭ Tુ ં

ચાઈનીઝ વઝ�ન છે. B Zૂર )ધુી \હાર કર� શક� છે.  

� ભારતે લેહ અને �ીનગર ખાતે Ã�ટ એરબેઝ પર )ખુોઈ-

૩૦ MKI તેમજ જlઆુર અને િમરાજ ૨૦૦૦ તથા 

અપાચેને તહ�નાત કયા� છે.  
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� ચીન સાથે સરહદ� તગં�દલી ચાલી રહ� છે ]યાર� 

ઉરાખડંના િપથોરાગઢમા ંઆવેલો મહ]]વનો બેલી r¸જ 

eટૂ� પડoો છે.  

� 8નુયાર�-િમલમ રોડ પર આવેલા આ r¸જ પરથી હ�વી 

સાધનો અને મશીનર� લઈ જવાતી હતી ]યાર� જ તે eટૂ� 

પડતા બે ને ઈP થઈ હતી.  

� બેલી r¸જ ઉરાખડંના િપથોરાગઢને ચીનની બોડ�ર સાથે 

જોડ� છે. 

3. �&�RG U?4 ���х��� G�к�U21 +���- - �������� : 

X4q��* +�к�� (U?4U�G�)  

X4q��* ��ш)��� 
¿4� 8[ ��d$ �� d$�� U?4g �'� 

g� к�G +��� 196� ��&� U� y�� к���[� *0к�G �. 

�-� ��.  

� રા`યની સાડા �ણ કરોડ Bટલી પ� ુ સપંદા-સ8òૃmને 

આરો�ય ર�ા કવચ �%ુ ંપડાશે 

� 8¦ુયમ�ંી �ી િવજયભાઈ %પાણીએ ગાધંીનગરમા ં

રા`યના પ�પુાલન િવભાગ =ારા sામીણ િવતારના 

પ�પુાલકોને ઘર� બેઠા પ� ુસારવારના અrભનવ \યોગ 

એવા ૧૦૮ મોબાઇલ પ� ુદવાખાનાT ુલોકાપ�ણ કVુ�  

� ૧૦ ગામ �દઠ એક મોબાઇલ \માણે \ારંrભક તબKે 

૧૦૮ મોબાઇલ પ� ુદવાખાનાને \થાન કરા0Vુ ં 

� રા`ય સરકાર� આ ૧૦ ગામ દ�ઠ એક મોબાઇલ પ� ુ

દવાખાનાની યોજના GVK EMRI =ારા પી.પી.પી. મોડમા ં

કાય�રત કર� છે.  

� `��� `$�q� : સમsતયા રા`યમા ં આવા ૪૬૦ 

Bટલા મોબાઇલ પ� ુદવાખાના કાય�રત કર�ને ૪૬૦૦થી 

વu ુ ગામોના પ�પુાલકોને તેમના પ�ઓુની ઘરેબેઠા 

આરો�ય સભંાળ )િુવધા આવનારા �દવસોમા ંમળતી થશે.  

� �4���� : આ યોજના મારફતે િન:�dુક પ� ુ સારવાર 

સેવાઓ વષ�ના ૩૬૫ �દવસ સવાર� ૭ થી રા�ે ૭ 

દરnયાન પ�પુાલકોને ગામ બેઠા ઉપલ¾ધ થશે.  

� આ તમામ વાહનોમા ં �પીએસની )િુવધા હોવાથી 

8¦ુયમ�ંી�ીના ડ�શબોડ� મારફતે યોજનાTુ ં ર�યલ ટાઈમ 

મોિનટર�ગ પણ થઇ શકશે અને સાથે-સાથે �ુદરતી 

આફતના સમયમા ંઆ એકમો =ારા અિવરત સેવાઓ મળ� 

રહ�શે. 

� lજુરાત પ�પુાલન મ�ંી - �ી �ુવર� બાવrળયા 

4. ��¹ >к : X4q��*�� G�к�J4L* U�� -�|к�'2�� ��¿ :a 

qq �� ��hш ?4LG��� ��¹ >к  

� શપથ : તા.  ૨૩મી Sૂન ૨૦૨૦ 

� રા`યપાલ =ારા રાજભવન ખાતે શપથ 

H0$�� �4���� X4q��*�� G�к�J4L*  

� �ી આર.એ. મહ�તા          �ી ડ� પી £ચૂ 

� �ી એસ.એમ સોની         �ી રાBશ �Oુલા 

5. х�G9>� - ����� *�.к� g�х�*� 55 �;2�� 94E*�&�q 

���'�к� 71 ��$к� &�� ��¿ :a  

UT�]$ H�� к��Tк��  

� કાર�કદ¶નો \ારંભ વષ� :૧૯૮૭થી 

� 8ળૂ નામ : માક� કાલાવે 

� 8ળૂ વતન – Ý�લે�ડ       વત�માન ªમર : ૫૫ . 

� વdડ� ર�સrલtગ એ�ટટ�ઈનમે�ટ (WWE)ના )પુરટાર 

ર�સલર Íડરટ�કરનો �ણ દાયકાથી વu ુ લાબંી કાર�કદ¶ 

બાદ �રtગ છોડવાનો િનણ�ય.  

� બાયોિપક : ધ લાટ રાઈડ 

� 8ુબંઈ ઇ��ડયન ÃWચાઈનીઝ  સાથે પણ કરાર 

6. к����� q �� : )��* H�� AIIB 
 KOVID-�� +���� 

q ���� )��*�� 750 �%G$� ��G��� �� �'� +i>*� 

к���  

-�� 4 :  

� ભારત સરકાર અને એિશયન ઇ�Ãા�Oચર ઇ�વેટમે�ટ 

બãક (AIIB)એ “કોિવડ-19 સ�Cય \િતભાવ અને ખચ� 

સહાય કાય�Cમ” Íતગ�ત ભારતને કોિવડ-19 મહામાર�ના 

કારણે ગર�બ અને િનઃસહાય પ�રવારો પર થતા િવપ�રત 

\ભાવો સામે \િત�Cયા આપવા માટ� વu ુ મજ£તૂ 

બનાવવાના આશયથી 750 િમrલયન ડૉલરની મદદ માટ� 

સમSૂતી કરાર કયÉ છે.  

� AIIB તરફથી ભારતને આ \કારની \થમ Íદાજપ�ીય 

સહકાર કાય�Cમ શ% કરવામા ંઆ0યો છે. 

UT�1� :  

� “કોરોના વાયરસ મહામાર�ના ફ�લાવાના કારણે મ�હલાઓ 

સ�હત િનઃસહાય લોકોને થયેલા આિથQક Tકુસાનની 

ભરપાઇ કર�ને તેમને સામાgજક સહકાર આપવા માટ� 

ભારત સરકારની તાક�દની \િત�Cયા અને સગં�ઠત તેમજ 

અનૌપચા�રક બનેં �ે�ોમા ં અસરsત કામદારોને 

સામાgજક )રુ�ા આપવા માટ�ના પગલામંા ંfòૃm થશે  
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� આ કાય�Cમ ભારત સરકારને કોિવડ-19ના કારણે ઉભી 

થયેલી ગભંીર સામાgજક અને આિથQક િવપ�રત અસરો 

ઓછ� કરવામા ંમદદ%પ થશે.  

G�)�[¸ ��2 :  

� \ાથિમક કાય�Cમ લાભાથâઓ ગર�બી ર�ખા નીચે �વતા 

પ�રવારો, ખે તૂો, આરો�ય સભંાળ કામદારો, મ�હલાઓ, 

મ�હલાઓના વ સહાય સ8હૂો, િવધવાઓ, �દ0યાગં લોકો, 

વ�ર�ઠ નાગ�રકો, ઓછ� આવક ધરાવતા વેતનદારો, 

બાધંકામના �િમકો અને અ�ય િનઃસહાય સ8હૂો રહ�શે. 

����1�� y���1� :  

�  \ોBOટને એિશયન ઇ�Ãા�Oચર ઇ�વેટમે�ટ બãક (AIIB) 

અને એિશયન ડ�વલપમે�ટ બãક (ADB) =ારા 2.250 

અબજ ડોલરની રકમથી િધરાણ કરવામા ં આવી ર~ુ ં છે 

Bમાથંી 750 િમrલયન ડોલર AIIB =ારા અને 1.5 અબજ 

ડોલર ADB =ારા �રૂા પાડવામા ંઆ0યા છે.  

AIIB ��ш� :  

� એિશયન ઇ�Ãા�Oચર ઇ�વેટમે�ટ બãક (AIIB) બÄપુ�ીય 

િવકાસ બãક છે BTુ ં િમશન એિશયામા ં સામાgજક અને 

આિથQક પ�રણામોમા ં )ધુારા લાવવાTુ ં છે અને તેની 

કામગીર�ની શ%આત P�Vઆુર� 2016મા ંથઇ હતી.  

� AIIBએ હવે સમs Zુિનયામા ં 102 મા�યતા \ા[ત સ¿યો 

સાથે િવતરણ કVુ� છે. 

�=4[к : &�R}q¡�, ]�� 

7. q" T�� ��ш�; : 22 i>�  �3 >q�� ��m : ��ш -�*� 

q" – 22 i>�-1932       H�+�� – 11 �-2012  

� આB 22 Sૂનના રોજ lજુરાતી િસને જગતમા ં હાયTુ ં

Ädુલડ, ર8જૂના રાP તર�ક� પકંાયેલા રમેશ rગરધરભાઈ 

મહ�તાનો જ�મ�દવસ.  

� lજુરાતી �ફdમોમા ંBમની એ��� મા�થી દશ�કોના ચહ�રા 

પર હાય આવી Pય તેવા રમેશ મહ�તાનો જ�મ 

ગqડલના નવા ગામ ખાતે થયો હતો.  

� િપતાનો સા�હg]યક વારસો \ા[ત કરનાર બાળક રમેશે 

મા� 6 વષ�ની નાની વયે નાટકોમા ં અrભનય શ% કયÉ 

હતો.  

� રમેશ મહ�તા પોતાનો નાટકનો શોખ પોષવા માટ� 1955મા ં

8ુબંઈમા ંઇ��ડયન િથએટરમા ંજોડાયા હતા.  

� 8���: તેઓએ )ડૂ� વ|ચે સોપાર� અને Äુ ંતારો વર ä ંBવા 

નાટકો અને 25 કરતા �ફdમોની પટકથા પણ લખી છે.  

� Bસલ તોરલ, ર�તીના રતન, હત મેળાપ, E ૂઘંટ�, રાP 

ભરથર�, હોથલ પદમણી, વાલો નામોર� સોન કંસાર� Bવી 

190 કરતા વu ુ �ફdમોમા ં અrભનયના ઓજસ પાથયા� 

હતા.  

� lજુરાતી �ફdમોના 1970-80ના )વુણ� દાયકામા ં દશ�કો 

માટ� ઉપે�« િ�વેદ�, નેહલા સાથે રમેશ મહ�તા િસનેમા 

ઘરો )ધુી આવવા માટ�Tુ ંઆકષ�ણ હતા.  

� lજુરાતી ચલrચ� જગતના આ �દ�ગજ હાયકારTુ ં11 મે 

2012ના રોજ રાજકોટમા ં અવસાન થVુ ં ]યાર� ખર�ખર 

lજુરાતી �ફdમોના એક Vગુનો Íત આ0યો હતો. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૨-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તાBતરમા ં )\ુીમ કોટ� =ારા ભારતની સૌથી મોટ� કઈ 

રથયા�ાને શરતી મSૂંર� અપાઈ - )���� q�õ�[¾4�. 

g�.ш� 

2. ભારત અને ચીન વ|ચ ે ક�ટલા �કલોમીટર લાબંી LAC 

આવેલી છે - x³�� TкG��'� 

3. lજુરાતમા ંપ�ઓુની rચtતા કર�ને lજુરાત સરકાર =ારા 

દ�શમા ંસૌ\થમ ક�ટલા ગામ દ�ઠ એક ફરeુ ંપ� ુદવાખાTુ ં

શ% કરવામા ંઆ0Vુ ં– �� �� 

4. તાBતરમા ં 8¦ુયમ�ંીના હતે ગાધંીનગર ખાતેથી \થમ 

તબKામા ં ક�ટલા િવના8dૂયે ફરતા પ� ુ દવાખાના 

રા`યના 33 gજdલાની અપ�ણ કરાયા - ��� 

5. આગામી સમયમા ં lજુરાતમા ં �ુલ ક�ટલા ફરતા પ� ુ

દવાખાના શ% કરવામા ંઆવશે - ³�� 

6. lજુરાતમા ંદ�શભરમા ં\થમ પ�ઓુ માટ� 24 કલાક  કઈ 

ઑન કોલ તા]કાrલક િવના8dૂયે સારવાર શ% કરવામા ં

આવી - ���� 

7. lજુરાતના વત�માન પ�પુાલન મ�ંીTુ ં નામ જણાવો - 

�� 94���N)�R &���.$� 

8. તાBતરમા ં lજુરાતના નવા લોકાVOુત તર�ક� કોની 

િનમ�કૂ કરવામા ં આવી - -�|к�'2�� ��¿ :a qq �� 

��hш ?4LG� 

9. તાBતરમા ંWWEના કયા )પુરટાર ર�સલર� �ણ દાયકા 

બાદ િનfિૃ Pહ�ર કર� - ���'�к� 

10. િવj \િસm  ર�સલર Íડરટ�કરTુ ં ઉપનામ જણાવો - 

����� 

11. િવj \િસm ર�સલર Íડરટ�કરTુ ં8ળૂ નામ જણાવો - �кæ 

к�G��� 
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12. WWETુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - ���2 ��+%G¡� 


"'�'�|"�"' 

13. િવj \િસm ર�સલર Íડરટ�કર� ભારતમા ં કઈ Ã��ચાઇઝ 

સાથે કરાર કયા� હતા - 34�&| |k"�$"+ 

14. AIIBએ કોરોના સામેના જગંમા ંભારતને ક�ટલા િમrલયન 

ડોલરની મદદ માટ� સમSૂતી કરાર કયા� -  ��� 

15. AIIB =ારા ભારતની કયા કાય�Cમ Íતગ�ત  તાBતરમા ં

$750 િમrલયનની મદદ માટ� સમSૂતી કરાર થયા છે - 

к����-�� +T_$ 8�*)�� H�� х]2 +-�$ к�$2_ 

16. AIIBTુ ં  િવeતૃ નામ જણાવો - 
�ш$� R"��EFL]� 

|"��E'�"' &ºк 

17. AIIBTુ ં વ ુ મથક °ા ંઆવેxુ ંછે - &�R}q¡�, ]�� 

18. lજુરાતી �ફdમોમા ં\િસm હાય કલાકાર રમેશ મહ�તાનો 

જ�મ�દવસ જણાવો - ��  i>� ��x� 

19. lજુરાતી �ફdમોમા ં \િસm હાય કલાકાર રમેશ મહ�તાTુ ં

જ�મ થળ જણાવો - �����, ��qк�'  

DATE : �x-��-����

1. )��* - US +�&��� (����ш ���*)  

H-�B, H-�B, J-� H�� L-� ��K� ���к��� H�T�к��� 8��ш 

U� 8�*&��  

� અમે�રકાના \8ખુ ડોનાdડ �nપ ભારતીય આઇટ� 

\ોફ�શનdસમા ંલોકિ\ય એવા એચ-વન બી િવઝા સ�હત 

એચ-�ુબી, B-વન અને એલ નોન ઇિમs�ટ િવઝા અને 

તેમના આિ�તોના અમે�રકા \વેશ પર ૩૧ �ડસેnબર 

૨૦૨૦ )ધુી સપે�ડ કર� દ�વાની Pહ�રાત.  

� અમે�રક� \8ખુપદની . ૂટંણી પહ�લા ં બહાર પડાયેxુ ં

Pહ�રના8ુ ં૨૪ Sૂનથી અમલમા ંઆવશે.  

к�1 H�T�к��� 8��ш �-Å к�. шк� : 

� એચ-વન બી િવઝા ધારકો       એચ-�ુબી િવઝાધારકો  

� એલ િવઝાધારકો             B િવઝાની ચોKસ ક�ટ�ગર�  

� ઇ�ટન�, ��ઇની, ટ�ચર, ક�nપ કાઉ�સેલર, સમર વક�સ� 

FIU�� ^�;1��� к��� H+� �-Å [�$  

૧. અમે�રકાના કાયદ�સરના કાયમી રહ�વાસી ૨. અમે�રકન 

નાગ�રકના િવદ�શી �વનસાથી અને બાળકોને આ િનણ�યની 

અસર નહ� થાય  

૩. Yડ સ[લાય ચેઇન માટ� હગંામી સેવાઓ આપતા અમે�રકા 

બહાર રહ�લા િવદ�શી નાગ�રકો  

૪. મા�ય િવઝા, એડવા�સ પેરોલ અથવા અ�ય Vએુસ �ાવેલ 

ડોºમેુ�ટ ધરાવતા િવદ�શી નાગ�રકો  

૫. \ાઇમર� િવઝા હોdડર અથવા એચ-૪ િવઝાધારકો  

૬. અમે�રકામા ં હાલ રહ�લા િવદ�શી િવ�ાથâઓ અને પોતાના 

ટ�ટસમા ંબદલાવની રાહ જોઇ રહ�લા િવદ�શીઓ. 

2. ��12$ : `0��)2� )��* (�-.�')  

� સરકારના ઓનલાઈન ખર�દ� પોટ�લ GeMમા ં\ો�કટ પર 

‘‘ક��� ઓફ ઓ�રgજન’’ ફરgજયાત  

� ક��« સરકાર� વેચાણકારો માટ� હવે તમામ \ોડOટ પર 

ક��� ઓફ ઓ�રgજન એટલે ક� માલસામાન 8ળૂ કયા 

દ�શમા ંબનેલો છે તે દશા�વવાTુ ંફરgજયાત બના0Vુ ંછે.  

� આ]મિનભ�ર ભારત અને મેક ઇન ઇ��ડયાની �દશામા ં

આગળ વધવા તેમજ ચીન સાથે તગં�દલી પછ� ચીનની 

\ોડOટનો બ�હ�કાર કરવાની �દશામા ં સરકાર� મહ]]વનો 

િનણ�ય લીધો છે.  

� કઈ \ોડOટમા ં ક�ટલા ટકા ભારતીય માલસામsીનો 

ઉપયોગ કરાયો છે તેની Pણ કરવાTુ ં ફરgજયાત 

બનાવાVુ ં છે તેથી મેક ઇન ઇ��ડયાને પણ વેગ આપી 

શકાશે.  

� \ોડOટમા ં૫૦ ટકા ક� તેથી વu ુસામsી ભારતીય હશે તો 

તેવી વe ુખર�દવાTુ ંખર�દનાર માટ� આસાન બનશે 

U�'2G ��ш� : 

� હાલ Sુદ� Sુદ� ૧૮,૩૦,૬૮૮ \ોડOટ અને સિવQિસસ માટ� 

૩,૯૪,૪૬૧ સેલસ� અને સિવQસ \ોવાઈડસ� રgજટર 

થયેલા છે.  

� GeMમા ંનવા ફ�ચસ� પહ�લા B વેચાણકાર� તેમની \ોડOટ 

બPરમા ં 8કૂ� છે તેમને પણ વહ�લી તક� ક��� ઓફ 

ઓ�રgજન દશા�વવા ચેતવણી આપવામા ંઆવી છે.  

� આથી B સેલસ� તેમની \ોડOટ પર ક��� ઓફ ઓ�રgજન 

દશા�વશે નહ� તેમની \ોડOટ વેચાણ માટ�ના ં[લેટફોમ� પર 

8કુાશે નહ�.  

)��� H+�� : 

� સરકારTુ ં આ પગxુ ં ચીનને સબક શીખવવાTુ ં છે. 

ભારતની ચીન સાથેની વેપાર ખા� ગયા નાણાક�ય 

વષ�મા ં૪૮.૭ અબજ ડૉલર એટલે ક� પાચં વષ�ની નીચી 

સપાટ�એ રહ� હતી.  
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� એક વષ� પહ�લા ંતેTુ ં\માણ ૫૩.૬ અબજ ડૉલર હe ુ.ં  

� ૨૦૧૯-૨૦મા ંઆયાતમા ં૭ ટકાનો ઘટાડો થયો હતો અને 

તે ૬૫ અબજ ડૉલર રહ� હતી. 

� પોટ�લનો \ારંભ : વષ�-૨૦૧૬થી  

� GeM : ગવન�મે�ટ ઈ-માક�ટ [લેસ  

3. G�к�J4L* %&G : X4q��* +�к�� (&����1)  

X4q��*�� G�к�J4L* `$�� %&G ���x�� U+�� H�� 

���FU�* V��� �;2 ���³�� �i>�. 

� સ[ટ�nબર 2014મા ં lજુરાત સરકારના ગઝેેટમા ં પણ 

લોકાVOુત આયોગ કાયદો-2013 \િસm કરાયો હતો પરંe ુ

તેTુ ં નો�ટ�ફક�શન બહાર પાડ�, નીિત-િનયમો ઘડ�ને 

અમલમા ંલાવવામા ંઆ0યો નથી. Bથી હાલની Nથિતએ 

કાયદો અમલી નથી  

rબલમા ંજોગવાઈ :  

� નવા કાયદામા ં તલાટ� સરપચંથી લઈને 8¦ુયમ�ંી , 

અિધકાર�ઓ અને Pહ�ર સેવકો તેમજ થાિનક વરાજની 

સંથાઓને પણ લોકાVOુતના દાયરામા ં આવર� લવેાની 

જોગવાઈ કરાઈ છે  

� લોકાVOુત ઉપરાતં ચાર ઉપલોકાVOુતની િનમ�કૂની 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

i>�� к�$�� 8�1� ?4� q����| �� ?  

� લોકાVOુત એOટ-1986 \માણે 8¦ુયમ�ંી, િવધાનસભા 

અ�ય� અને િવરોધપ�ના નેતા સકંલનમા ં રહ�ને 

હાઇકોટ�ના ચીફ જ�ટસ પાસેથી િનfૃ જ�ટસના નામ 

મગંાવે છે.  

� B પેનલમાથંી એક નામ ઉપર સવ�સમંિત સાધીને 

રા`યપાલને મોકલવામા ં આવે છે અને રા`યપાલ 

લોકાVOુતની િનમ�કૂ કર� છે.  

� લોકાVOુતના દાયરામા ં8¦ુયમ�ંી અને મ�ંીમડંળ સામેની 

ફ�રયાદો, )�ટાચાર Íગનેી તપાસ સ�હતની બાબતો 

સમાિવ�ટ કરાઇ છે.  

��� к�$���� ?4� q����R �� ?  

� લોકાVOુત આયોગ એOટ-2013મા ં લોકાVOુત ઉપરાતં 

તેમના હતક ચાર ઉપલોકાVOુતની િનમ�કૂ કરવાની 

જોગવાઇ કરાઇ છે.  

� લોકાVOુતના દાયરામા ં 8¦ુયમ�ંી, મ�ંીમડંળ ઉપરાતં 

તલાટ�-સરપચંથી લઈને સરકાર� અિધકાર�ઓ, Pહ�ર 

સેવકો અને પચંાયત-પાrલકા Bવી થાિનક વરા`યની 

સંથાઓને પણ સમાવી લવેાઈ છે.  

� નવા કાયદામા ંલોકાVOુતની વય મયા�દા પણ નK� કરાઈ 

છે. િનમ�કૂના 5 વષ� અથવા 72 વષ�ની વય બમેાથંી B 

વહ�xુ ંહોય તે િનfિૃ ગણાશે.  

4. ��W��  '�U-��� y�E'�E' �4U� кIoJ >'�-���� (кIoJ >'� 

�����)  

+r[� y�E'�E' �4U� кIoJ >'� : "Ê��94"-mU�� 

� ��ш�;*� : સેક�ડમા ં ચાર લાખ અબજથી વu ુ ગણતર� 

કરવા સ�મ : હાલ "�ગા�ુ"નો ઉપયોગ કોરોના સામે 

લડવા માટ� થઈ રwો છે 

� 6*� : 415.5 પેટા iલોપ  

 

� ભારતTુ ં થાન : ભારતના બે કn[Vટૂર 1. \]Vશુ 2. 

નોઇડા ખાતે સમાવેશ  

� 500ના વૈિjક rલટમા ંભારતના 2 કn[Vટુરોનો સમાવેશ.  

� ગયા વષ�ના rલટમા ંભારતના 9 કn[Vટુર હતા.  

(1) 80J4ш-67� _  

� આ વખતે ઈ��ડયન ઈß�ટટVટૂ ઓફ �ોિપકલ 

િમ�ટ�રયોલો� ખાતે આવેxુ ં \]Vશુ નામTુ ં કn[Vટુર 

67મા Cમે છે.  

(2)  ��R�� х�*� – _ ���� 

� B નેશનલ સે�ટર ફોર િમ�ડયમ ર��જ વેધર ફોરકા�ટÞગના 

નોઈડા ખાતેના 8¦ુયાલયમા ં8કુાVુ ંછે. 

1. ����� y�E'�E' �4U� кIoJ >'� 6*� : 

� �ગા�ુની �મતા 415.5 પેટાiલોપની છે. એટલે ક� એક 

સેક�ડમા ં આ કn[Vટુર 4.15 લાખ અબજ ગણતર� કર� 

શક� છે.  
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� આઈબીએમTુ ં સિમટ 125 પેટાiલોપની �મતા ધરાવeુ ં

હe ુ.ં એટલે ક� સેક�ડમા ં 1,25,000 અબજ ગણતર� કર� 

શકeુ ંહe ુ.ં  

� એટલે ક� સિમટ કરતા ંલગભગ પોણા �ણગ� ુઝડપી છે.  

� આ પહ�લા 2011મા ં Pપાની )પુર કn[Vટુર rલટમા ં

\થમ Cમે હe ુ.ં 

2. &������ к�U�� : 

� Pપાની કંપની �gજ]) ુઅને સરકાર� સંથા �રક�ને મળ�ને 

આ કn[Vટુર તૈયાર કVુ� છે.  

� હાલ તેને કોરોના સામે લડવા કામે લગાડાVુ ંછે.  

� કોરોનાના ક�સમા ં અબજો ગણતર� કરાવાની હોવાથી 

અનેક દ�શો પોતાના )પુર કn[Vટુરોની મદદ લઈ રwા 

છે.  

� 2021મા ં આ કn[Vટુર તૈયાર થવાTુ ં હe ુ ં પણ સમય 

કરતા ંવહ�xુ ં તૈયાર થઈ જતા ંPપાને તેને કોબે શહ�રમા ં

સ�Cય કVુ� છે.  

� અલબ, એ �ણૂ�પણ ેતો આવતા વષ} જ કાય�રત થશે. 

3. eU$�� : 

� સામા�ય ર�તે આપણે કામ કરતા ં હોઈએ એ પસ�નલ 

કn[Vટૂર ક� લેપટોપની ઝડપ કરતા ં હPર�કગ� ુ વધાર� 

ઝડપી હોય એવા કn[Vટુરને )પુર કn[Vટુર ગણાય છે.  

� `યા ં કરોડો-અબજો ગણતર� કરવાની થતી હોય એવી 

સંથાઓમા ંઆવા કn[Vટુરો વપરાતા ંહોય છે.  

4. к$� ��ш�� к�'G� кIoJ >'� : 

� 500 )પુર કn[Vટુરોમા ંચીનનો દબદબો.  

� 500મા ંતેના �ુલ 226 કn[Vટુરો છે,  

� અમે�રકાના 114          Pપાનના 30 

� Ãા�સના 18 અને         જમ�નીના 16 છે. 

5. ]�� &�R=4 : ������ш� 8�hL' ('�к��G�N)  

� ચીને નેિવગશેન સેટ�લાઈટ િસટમનો સૌથી મહ]વનો 

છેdલો ઉપsહ બેઈ ુ-૩ લqચ કયÉ હતો.  

� અમે�રકાની �પીએસને ટKર આપવા ચીને આ 

નેિવગેશનનો \ોBOટ હાથ ધયÉ હતો  

� આ \ોBOટ Íતગ�ત ચીન ૨૦૦૦થી અ]યાર )ધુીમા ં૫૫ 

સેટ�લાઈટ લqચ કર� .ºૂુ ંછે.  

� સામા�ય ર�તે આ નેિવગેશન િસટમ માટ� ૩૦ સેટ�લાઈટ 

કાય�રત હોવા જ%ર� હોય છે. 

� નેિવગેશનના rબઝનેસમા ં અ]યાર� અમે�રકા ઉપરાતં 

Vરુોિપયન સઘં અન રિશયા 8¦ુય પધ�કો. હવે ચીન પણ 

ભાગીદાર બનશે.  

� ચીનની નજર અમે�રકન �પીએસના વૈિjક માક�ટમાથંી 

�હસો મેળવવાની છે.  

6. PM CARES y�� : �� -m� ��� �ºk"'G�'� х�.��ш� 

(`��c$)  

� દ�શમા ં કોરોના વાઈરસ મહામાર�ને પગલે રચાયેલા 

પીએમ ક�સ� ફડંમાથંી ૨,000 કરોડ %િપયાની ફાળવણી 

કરાઈ છે.  

� આ ૨,૦૦૦ કરોડ %િપયામાથંી ૫૦,૦૦૦ મેડ ઈન ઈ��ડયા 

વે��ટલેટર ખર�દવામા ં આવશે, Bનો ઉપયોગ કોરોના 

વાઈરસ િવ�ુm ચાલી રહ�લી લડાઈમા ંથશે.  

� પીએમ ક�સ� તરફથી આ િસવાય ૧,૦૦૦ કરોડ %િપયા 

\વાસી મSૂરો માટ� પણ Pહ�ર કરાશે.  

� ક��« સરકાર ૫૦ હPર વે��ટલેટસ� સરકાર� હોNપટલોને 

ફાળવશે.  

� ૩૦ હPર વે��ટલેટસ�Tુ ં ઉ]પાદન ભારત ઈલOે�ોિનOસ 

કરશે `યાર� બાક�ના ૨૦ હPર વે��ટલેટસ� એ�વા 

હ�dથક�સ�, એએમટ�ઝેડ બrેઝક સ�હતની અ�ય દ�શી 

કંપનીઓ બનાવશે.  

� ૫૦ હPરમાથંી ૨,૯૨૩ વે��ટલેટસ� બનાવી લેવાયા છે  

� Sૂનના Íત )ધુીમા ં વu ુ૧૪ હPર વે��ટલેટર રા`યોને 

અપાશે. 

7. T�� ��ш�; : H;�§. &�q 

(1) H;�§. &�q – H������� 143� �[$�7�  

345$�7� ��q$)�R zU�1� V��� ]�[� �;Q UT-¡�����  

� પ�હtદિવિધ : રથમા ં સોનાની સાવરણી માર� રથ પિવ� 

કરવો   

� રથ : ભગવાન જગæાથ, ભાઈ બલરામ અને બહ�ન 

)ભુ«ા  

� અમદાવાદમા ં ૧૪૩મી ભગવાન જગæાથ�ની રથયા�ા 

મ�ંદર પ�રસરમા ંયોPઈ  

 (2) H;�§. &�q : к��.gO4� �¿4� �;2 (O >*� �;2)   

(3) H;�§. &�q : +�E9:*�� -�к�� к�%G��+�� q" 

T��+   

(4) H;�§. &�q : X4q��*�� +�E9:*�0+��� eq�1� 

8. q" T�� ��ш�; : 23 i>� 
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|G� `�& -�*�     q" : �x  i4� – ��x� ; 34�&| 

Pણીતા લેખક lણુવતંરાય આચાય�ના �દકર�... 

� 8ળૂ વતન – Pમનગર  િપતા – lણુવતંરાય આચાય� ;  

� નાની બહ�ન – વષા� અડાલP (બæે Pણીતા લેખક) 

� પિત – ડો. આરબ મહ�તા (લ�ન–1964); ��ુ – સrલલ ; 

��ુી – સોનાલી. 

H�$�+ : 

� 1958 – 8ુબંઇની રામનારાયણ %ઇઆ કોલેજમાથંી બી.એ. 

� 1960 – lજુરાતી અને સં�ૃત િવષયો સાથે એમ.એ. 

Á$�+�$ : 

� 1960-67 – �ુઇયા કોલજેમા ંઅ�યાપક 

� 1971થી 8ુબંાઇની સãટ ઝેવીયસ� કોલેજમા ં\ા�યાપક 

�]��g – �� ¾4E*к� 

� \થમ મૌrલક �ૃિત– િ�કોણની �ણ ર�ખાઓ 

� નવલકથા - અને 8]ૃV,ુ રાધા, થીBલો આકાર, એક હતા 

�દવાન બહાZુર, બ�ીસ �તૂળ�ની વેદના, એક સાઝં, 

વારસદાર, પાચં પગલા ં �Ðૃવી પર, િવયેનાf�ૂઝ, નાગ 

પર��ા,િ�કોણની �ણ ર�ખાઓ, આવતી કાલનો )રૂજ, 

� વાતા�સsંહ – એક િસગર�ટ એક uપૂસળ�  

� પ�રચય �Nુતકા –  આના ક�ર�િનના 

+"�� : 

� lજુરાતી સા�હ]ય અકાદમીનો �રુકાર  

� lજુરાતી સા�હ]ય પ�રષદના �રુકારો 

� નાટ�\VNુOતમા ં રહ�લી નાર� મનની અrભ0યNOત-‘બ�ીસ 

�તૂળ�ની વેદના’ 

� ‘બ�ીસ �તૂળ�ની વેદના’(૧૯૮૨) –  

� ‘બ�ીસ �તૂળ�ની વેદના’એ આuિુનકVગુના આઠમા 

દાયકાની નqધપા� નવલકથા છે. lજુરાતી સા�હ]યમા ં

૧૯૮૨મા ં \ગટ થયેલી આ નવલકથા ઇલા આરબ 

મહ�તાએ નાર� સમયાઓને અrભ0યNOત કરતી ઐિતહાિસક 

�ૃિત છે.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૩-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તાBતરમા ંSૂન 2020મા ંઅમે�રકાના \8ખુ ડોનાdડ �nપ 

=ારા કયા િવઝા ધારકો માટ� અમે�રકામા ં \વેશ પર 

\િતબધં 8કૂવામા ંઆ0યો છે - H-�B, H-�B, J-� H�� L-� 

2. આ]મિનભ�ર ભારતને વu ુમજ£તૂ બનાવવા હવે સરકાર� 

ખર�દ� માટ� GeM  \ોડOટસ ઉપર �ુ ં દશા�વfુ ંફરgજયાત 

છે - к"F. Îy gT�}q� 

3. ભારત સરકારTુ ં ઓનલાઇન ખર�દ� પોટ�લTુ ં નામ 

જણાવો - GeM 

4. GeMTુ ંિવeતૃ નામ જણાવો - ��Q"' R- �к�'oG�+ 

5. GeM  પોટ�લનો \ારંભ કયા વષ} થયો હતો - �;2 ���� 

6. lજુરાત િવધાનસભામા ં લોકાVOુત આયોગ rબલ  

સૌ\થમ કયા વષ} પસાર કરવામા ંઆ0Vુ ંહe ુ ં- ���x 

7. લોકાVOુત આયોગ એOટ-2013ના નવા કાયદા 8જુબ 

લોકાVOુતના દાયરામા ં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે - 

*G�'. +�U�][� GR�� 345$�7�, H��к��.g H�� 

m-�� +��к� *�q E[���к E���q�� +�E[�g 

8. નવા કાયદા 8જુબ લોકાVOુતનો  કાય�કાળ અથવા િનfિૃ 

વય ક�ટલા વષ�ની નK� કરાઇ છે - � �;2  H[�� �� 

�;2 

9. Sૂન 2020મા ંPહ�ર કરાયેલ િવjના  ટોપ-500 ફાટ�ટ 

)પુર કn[Vટુરમા ં કયા કn[Vટુરને  \થમ Cમ અપાયો છે 

- Ê��94 

10. Sૂન 2020મા ં Pહ�ર કરાયેલ િવjના ટોપ-500 ફાટ�ટ 

)પુર કn[Vટુરમા ં કયા દ�શના કn[Vટુરને \થમ Cમ 

અપાયો છે - mU�� 

11. "�ગા�ુ" ફાટ�ટ )પુર કોn[Vટુર એક સેક�ડમા ં ક�ટલી 

ગણતર� કર� શકવા સ�મ છે - ³.�� G�х H&q 

12. �ગા�ુ"ફાટ�ટ )પુર કોn[Vટુરની �મતા જણાવો -³��.� 

U�'��G�U 

13. Sૂન 2020મા ં Pહ�ર કરાયેલ િવjના ટોપ-500 ફાટ�ટ 

)પુર કn[Vટુરમા ં ભારતના ક�ટલા કn[Vટુરનો સમાવેશ  

કરાયો છે અને તેનો Cમ જણાવો - 94G-��,  _-�� H�� 

��� 

14. Sૂન 2020મા ં Pહ�ર કરાયેલ િવjના ટોપ-500 ફાટ�ટ 

)પુર કn[Vટુરમા ંભારતના 67મા ંCમના કn[VટુરTુ ંનામ 

જણાવો અને તેને કયા ં8કુવામા ંઆ0Vુ ંછે - 80J4ш H�� 

|k"�$� |»"E''J >' gy F��UкG �T'T�$�G�N 

15. વૈિjક બPરમા ં પોતાનો \ભાવ વધારવા ચીન =ારા 

તાBતરમા ંકયો નેિવગેશન \ોBOટ �ણૂ� કરાયો -&�R=4 

16. તાBતરમા ં ક��« સરકાર =ારા PM CARES ફડંમાથંી ક�ટલા 

નવા મેડ ઇન ઇ��ડયા વે��ટલેટર ખર�દવાનો િનણ�ય 

લેવાયો – �� -m� 

17. ભારતમા ંPM CARES Íતગ�ત  ફાળવવામા ંઆવેલી �ુલ 

%.2000  કરોડની રકમમાથંી સૌથી વu ુ 30 હPર  
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વે��ટલેટર ભારત સરકારની કઈ સંથા બનાવશે-  )��* 

|G�LF���L+ 

18. ક��« સરકાર =ારા દ�શમા ં કોરોના વાઈરસ મહામાર�ને 

પગલે કયા મહ]વના ફડંની રચના કરવામા ંઆવી છે - 

U�
 к�+2 y��  

19. પીએમ ક�સ� ફડંમા ં ક�ટલા %િપયાની ફાળવણી કરાઈ છે - 

2,000 к���  

20. પીએમ ક�સ� તરફથી \વાસી મSૂરો માટ� ક�ટલા %િપયા 

Pહ�ર કરાશે - 1,000 к���  

21. °ા �દવસે સમs દ�શ સ�હત અમદાવાદમા ં ભગવાન 

જગæાથ�ની રથયા�ા નીકળે છે - H;�§. &�q  

22. તાBતરમા ં અમદાવાદમા ં ભગવાન જગæાથ�ની 

ક�ટલામી રથયા�ા નીકળ� - 143� 

23. અમદાવાદમા ં ભગવાન જગæાથ�ની રથયા�ા િનિમતે 

8¦ુયમ�ંી િવજયભાઈ %પાણી =ારા આ વખતે સતત 

ક�ટલામી વખત પ�હtદિવિધ કરાઈ – ]�� 

24. ભગવાન જગæાથ�ની રથયા�ા સદંભ} રથમા ં સોનાની 

સાવરણી માર� રથ પિવ� કરવો તેને શા નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે - UT-¡����� 

25. અષાઢ� બીજ િનિમતે નીકળતી રથયા�ા દરિમયાન 

ભગવાન જગæાથ�ની સાથે રથમા કોણ rબરાજમાન હોય 

છે - )�R &G�� H�� &-�� �4)#�  

26. ક|છ� મા ુઓ પોતાTુ ંનfુ ંવષ� કયાર� ઉજવે છે – H;�§. 

&�q  

27. સં�ૃતના મહાકિવ કાrલદાસનો જ�મ �દવસ જણાવો - 

H;�§. &�q  

28. અષાઢ� બીજના �દવસે lજુરાતમા ં સં�ૃતના કયા 

ઉ]સવની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - +�E9:*�0+� 

29. Pણીતા lજુરાતી લેrખકા ઇલા આરબ મહ�તાનો જ�મ 

�દવસ કયો છે - 23 i>�, ��x�  

30. Pણીતા lજુરાતી લેrખકા બહ�નો ઇલા આરબ મહ�તા તથા 

વષા� અડાલPના િપતાTુ ં નામ જણાવો - X41��*��$ 

`]�$2  

31. વાતા�કાર ઇલા આરબ મહ�તાના વાતા�સsંહTુ ં નામ 

જણાવો – 
к �+���' 
к Ä >U+�.  

32. lજુરાતી વાતા�કાર-નવકલકથાકાર ઇલા આરબ મહ�તાને 

સા�હ]ય �ે�ના કયા બે મહ]વના એવોડ� મ�યા હતા - 

X4q��*� +�T-0$ Hк����� ¾4�Eк�� *[� X4q��*� 

+�T-0$ UT�;��� ¾4�Eк�� 

33. ૧૯૮૨મા ં \ગટ થયેલી નવલકથા ‘બ�ીસ �તૂળ�ની 

વેદના’ની રચના કોણ ેકર� છે – |G� `�& -�*� 

34. ઇલા આરબ મહ�તાની Pણીતી નવલકથા ‘બ�ીસ 

�તૂળ�ની વેદના’મા ં કોની સમયાઓTુ ં �ુશળતા�વૂ�ક 

આલેખન કરવામા ંઆ0Vુ ંછે - ���.  

DATE : �³-��-����

1. к�"#�$ к�%&��'�� -0��� ��12$� (�-.�')   

��12$ : 

(1) )��*�� 1540 +-к��. &ºк� RBI�� +��� ��$�71 

-�v� `�ш� : +�к�� �'�4к G��ш� 

-�� 4 : થાપણદારોના નાણા વu ુ)રુr�ત રાખવા 

 

�. ?4� UT��*2� `�ш� : 

� સહકાર� બે�કTુ ંઓ�ડટ RBIના િનયમ હ�ઠળ  

� સકંટ સમયે બોડ�ની દ�ખર�ખ પણ RBI કરશે  

� સહકાર� બે�કોએ તેમTુ ંમાળ³ુ ંબદલfુ ંપડશે 

� . ૂટંણી યોજવાની સા જ સહકાર� રgજ�ાર પાસે રહ� છે, 

બãકો પરTુ ં તમામ િનય�ંણ RBI પાસે જશે, \�Cયા 

પારદશ�ક થશે.  

� બãકો =ારા થતો ગેરવહ�વટ અટકશે.  

� અ8કુ લોકોને ગP બહારTુ ંિધરાણ અપાe ુ ંઅટકશે.  

�. к� UT��*2� к�¿4� U�� 4� : 

� કો-ઓપર��ટવ બે�કોના �કસામા ં �રઝવ� બે�કની çિૂમકા 

અ]યતં મયા��દત હતી.  

� �રઝવ� બે�ક અTસુાર બે�કોના બોડ�મા ં વત�ં િનદ�શકની 

સ¦ંયા વu ુઅને શેરધારકોની સ¦ંયા ઓછ� હોવી જોઈએ. 

સાથે જ બે�કTુ ં સચંાલન 0યવસાિયક બ�ેકસ�ના હાથમા ં

હોfુ ંજોઈએ.  

� Bની બદલે કો-ઓપર��ટવ બે�કોમા ંશેરધારક ભેગા મળ�ને 

બોડ�ની પસદંગી કર� છે અને બોડ�ના તમામ સ¿યો 

શેરધારક હોય છે.  
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� મેનેજમે�ટ પણ બોડ� પાસે હોય છે, Bમા ં મોટા ભાગના 

રાજનેતા હોય છે.  

x. ��ш�� +-к��. &ºк�O4� ��å4� : 

� 1,482 - અબ�ન કો.ઓપર��ટવ બે�ક  

� 58 - મ�dટ ટ�ટ કો.ઓપર��ટવ બે�ક  

� 8.6 - કરોડ Bટલા ંથાપણદારો  

� 5 - લાખ કરોડ %િપયાની થાપણો 

(2) )��*�� EU�+ X h�� к�U��g �'� ��2 �к�� [$�  

�¿4� IN-SPACE &��2 �]�ш� : 

� ક��« સરકાર� દ�શની Íત�ર� સપંિઓ તમામ માટ� ³dુલી 

8કૂવાનો િનણ�ય કયÉ.  

� હવે \ાઇવેટ કંપનીઓ પણ Íત�ર� કાય�Cમોમા ં ભાગ 

લઈ શકશે.  

� આ માટ� ઇ��ડયન નેશનલ પેસ \મોશન એ�ડ 

ઓથોરાઇઝેશન (IN-SPACE) નામના નવા પેસ બોડ�ની 

રચના કરવાને ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા મSૂંર� આપી દ�વાઈ.  

� મોદ� સરકાર� તમામ માટ� પેસ સેOટર ³dુxુ ં 8કૂવાનો 

િનણ�ય લીધો છે.  

� IN-SPACE \ાઇવેટ કંપનીઓને ભારતની Íત�ર� 

Íગેની માળખાક�ય )િુવધાઓ ઉપયોગમા ં લેવાની તક 

આપશે.  

� ઉપરાતં \ાઇવેટ કંપનીઓને પેસ એ�કટિવટ� માટ� 

\ો]સાહન અપાશે.  

� ઇસરો તેની કામગીર� Pર� રાખશે અને નવી રચાયેલ �V ૂ

પેસ ઇ��ડયા rલિમટ�ડ કંપની તેની çિૂમકાTુ ં િવતરણ 

કરશે. 

� Íત�ર� િવભાગના રા`યક�ાના મ�ંી – �ી gજતે�« \સાદ  

(x) H"$ ��12$� : 

1. OBC કિમશનની 8દુત વધાર� 31 P�Vઆુર� 2021 કરાઈ 

� ઓબીસી કિમશન એ વાતTુ ં �યાન રાખશે ક� પેrલtગની 

çલૂના કારણે કોઈપણ Pિતની 0યNOતને અનામતના 

લાભથી વrંચત રહ�fુ ંન પડ�  

2. પ�ધુનના િવકાસ માટ� %િપયા ૧૫,૦૦૦ કરોડના ભડંોળને મSૂંર�  

 

3. 8«ુા લોન અતગ�ત િશ� ુ લોનના 0યાજમા ં બ ે ટકાની 

áટછાટને મSૂંર�  

4.ઉર\દ�શના �ુશીનગરમા ં�તરરા���ય િવમાની મથકના 

િનમા�ણને મSૂંર� 

2. ��ш$� :���� ��q$ T��+�� �Eк� х�*� eq�1� 

(�\�Wк +�&���)  

� -�� 4: બીP િવjVmુના  �ણુા�Äતુીના ભાગ%પે ઉજવણી 

� �ુલ ૧૯ દ�શની સેના જોડાઈ 

� ભારતના સરં�ણ મ�ંી રાજનાથ િસtહ સહ�ત �ણેય 

સેનાના ૭૫ સૈિનકો પર�ડમા ંજોડાયા 

� થળ : C�મrલન મોકો, રિશયા 

� \િત વષ� 9 મેના રોજ િવકટર� ડ�ની ઉજવણી થાય છે.  

3. UK : '�U-�� Rq����� )��*�$ 3 >��� U��] 

T-G�g�� +���ш (T-G� +шZL*к�1) 

� Ý�લે�ડમા ં એß�જિનય�રtગના �ે�મા ં મહ]વTુ ં \દાન 

કરનાર� ટોચની 50 મ�હલાઓમા ંભારતીય 8ળૂની પાચં 

પયા�વરણના �ે�મા ં કામ કરનાર� મ�હલાઓનો પણ 

સમાવેશ કરવામા ં આ0યો છે. તેમને એવોડ� આપી 

સ�માિનત કરાયા  

-�� 4 H�� 
���2 `U���. +�E[� :  

� મ�હલા એß�જય�રtગ સોસાયટ� =ારા દર વષ} 

એß�જિનય�રtગના �ે� સાથે જોડાયેલી મ�હલાઓની 

\િતભાના સ�માન માટ� ટોચની 50 મ�હલા 

એß�જિનયસ�ની યાદ� બહાર પાડવામા ંઆવે છે.   

��h*� T-G� Rq����� UT�]$  

(1) %]7� ������+�  

� Vકુ� એટોિમક એનજâ ઓથો�રટ�ની ફyસુન �રસચ� લેબમા ં

ક��ોલ એ�ડ સોiટવેર એß�જિનયર તર�ક� કાય�રત છે.   

� Vકુ� એટોિમક એનજâ ઓથો�રટ�એ �ીિનવાસનની િસòmને 

rબરદાવી હતી. �ીિનવાસન અને તેમની ટ�મ ફyસુન 

એનજâને ડ�વલપ કર� રહ� છે, Bના થક� કાબ�ન 8Oુત 

+ોતમાથંી વીજળ�Tુ ંઉ]પાદન કર� શકાય.    

(2) T�� 4 ��Q  

� સટ�નેબલ �ા�સપોટ� સોdVશુ�સની ફોnVુ�લા તૈયાર 

કરવામા ંઅને તેની �ડલવર�મા ંમહ]વTુ ંકામ કVુ� હe.ુ  

� તેઓ ��ૂય-કાબ�ન િન�કાસન ટ�કનોલો�થી ટક� શક� તેવા 

શહ�રો-ઈકોનોમીને િવકાિસત કરવાના લÏયને હાસંલ 

કરવામા ંમદદ%પ થઈ રwા છે.   
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(3) �´. &���G� ^�;  

� Vએુનના ટકાઉ િવકાસ �યેયોના આધાર� એવી માળખાગત 

)િુવધા તૈયાર કર� રwા છે ક�, B çકંૂપની સામે પણ 

ટKર ઝીલી શક�.  

(4) HO4;� ш�-  

� ��ૂય કાબ�ન િન�કાસનની સાથે પયા�વરણની Pળવણી 

સાથે િવકાસના લÏય પર કામ કર� રwા છે. 

(5) 94� 4 �7х�  

� લા¦ખો પાઉ�ડના િનnન કાબ�ન શNOતના \ોBO�સમા ં

કાય�રત છે. 

4. REG��&�� : 8[ T-"Ã4  �T���� �шG�"$�+ (�2)   

� નામ – �ી �C�ણા મ�ંદર  

� �4���� :  

� %. ૧૦ કરોડનો ખચ� સરકાર ઉઠાવશે  

� િવતાર : ૨૦ હPર ચોરસ Yટ  

� મ�ંદર પ�રસરમા ં �હ�Zુઓ અ�ય પાક. લEમુિતઓ માટ� 

મશાનની )િુવધા  

� ઇલામાબાદમા ં ૧૯૪૭ પહ�લા અનેક -મ�ંદરોTુ ં �Oચર 

જોવા મ�Vુ ંહe ુ.ં  

� ઇલામાબાદમા ં �હtZુઓની વસતીમા ં છેdલા બે દસકામા ં

મોટો વધારો જોવા મ�યો છે.  

� �હtZુઓની વસતી વધી હોવાથી પણ આ મ�ંદર જ�ુર� 

હોવાTુ ંસરકાર માની રહ� છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૪-૦૬-૨૦૨૦) 

1. ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા તાBતરમા ંભારતની સહકાર� બãકોને 

કોના સીધા િનય�ંણમા ંલાવવાનો િનણ�ય કયÉ છે - RBI 

2. ભારતની ક�ટલી સહકાર� બãકોને હવેથી આરબીઆઈના 

સીધા િનય�ંણ હ�ઠળ લાવવામા ંઆવી છે - �,�³� 

3. ભારતની સહકાર� બãકોTુ ંઑ�ડટ હવેથી કોના િનયમ હ�ઠળ 

કરવામા ંઆવશે - RBI 

4. ભારતમા ં ખાનગી કંપનીઓને પણ Íત�ર� કાય�Cમમા ં

ભાગ લેવા માટ� કયા નવા પેસ બોડ�ની રચના કરવામા ં

આવશે - IN-SPACE 

5. IN-SPACETુ ં િવeતૃ નામ જણાવો -|k"�$� ��ш�G 

EU�+  8�ш� 
"� g[���|K�ш� 

6. ભારતના વત�માન Íતર�� િવભાગના રા`યક�ાના 

મ�ંીTુ ંનામ જણાવો - �� N*�"# 8+�� 

7. ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા તાBતરમા ં ઓબીસી કિમશનની 

8દુત વધાર�ને ક�ટલી કરવામા ં આવી - x� m"J4̀ �. 

���� 

8. ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા 8�ુ«ા લોન Íતગ�ત િશ� ુ લોનના 

0યાજમા ંક�ટલા ટકાની áટછાટ અપાઇ - �% 

9. તાBતરમા ં ક��«ીય ક�rબનેટ =ારા ઉર \દ�શના કયા 

નગરમા ં�તરરા���ય િવમાન મથકની મSૂંર� અપાઈ - 

94ш���� 

10. કયા દ�શમા ંબીP િવjVmુના �ણૂૉÄિૂત-િવજયના 75 વષ� 

િનિમે ભ0ય ઉજવણી કરાઈ - �Eк�, ��ш$� 

11. તાBતરમા ંરિશયામા ંબીP િવjVmુના િવજયના 75 વષ� 

િનિમે ભ0ય ઉજવણી કરાઈ તેમા ં ભારત સ�હત  ક�ટલા 

દ�શોએ ભાગ લીધો હતો - ��� 

12. તાBતરમા ંરિશયામા ંબીP િવjVmુના િવજયના 75 વષ� 

િનિમે ભ0ય ઉજવણી કરાઈ તેમા ં ભારતના કયા મ�ંી 

\િતિનિધ તર�ક� ઉપNથત રwા હતા - +��61 �7� 

��q��[ �+¡- 

13. તાBતરમા ંરિશયામા ંબીP િવjVmુના િવજયના 75 વષ� 

િનિમે ભ0ય ઉજવણી કરાઈ તેમા ં ભારતના ક�ટલા 

સૈિનકોએ પર�ડમા ંભાગ લીધો હતો હતા - �� 

14. Ý�લે�ડમા ં એß�જિનય�રtગના �ે�મા ં મહ]વTુ ં \દાન 

કરનાર� ટોચની 50 મ�હલાઓમા ંભારતીય 8ળૂની ક�ટલી-

કયા �ે�મા ંકામ કરનાર� મ�હલાઓનો સમાવેશ કરવામા ં

આ0યો છે - U��] *[� U$�2��1 

15. Ý�લે�ડમા ં એß�જિનય�રtગના �ે�મા ં મહ]વTુ ં \દાન 

કરનાર� ટોચની 50 મ�હલાઓમા ં ભારતીય 8ળૂની કઈ 

પાચં મ�હલાઓનો સમાવેશ કરવામા ં આ0યો છે - (1) 

%]7� ������+�, (2) T�� 4 ��Q, (3) �´. &���G� ^�;, 

(4) HO4;� ш�- *[� (5) 94� 4 �7х�  

16. કોના =ારા દર વષ} એß�જિનય�રtગના �ે� સાથે જોડાયેલી 

મ�હલાઓની \િતભાના સ�માન માટ� ટોચની 50 મ�હલા 

એß�જિનયસ�ની યાદ� બહાર પાડવામા ંઆવે છે - T-G� 


»"q$T�¡� +�+�$'.  

17. ઇલામાબાદમા ં\થમવાર �હtZુઓ માટ� કV ુમ�ંદર બનવા 

જઈ ર~ુ ંછે - )���� �� 9:�1 

18. ઇલામાબાદમા ં \થમવાર �હtZુઓ માટ� મ�ંદર બનાવવા 

ક�ટલો ખચ� થશે B પા�કતાન સરકાર  આપશે - z.�� 

к��� 
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DATE : ��-��-����

1. ��12$ : X4q��* +�к�� (�-.�')  

+o*�-�� �� ������� &U��� 2.00 [� 6.00 �7���g- 

+%]���g +%]��G$�� -�q� �-.�� q� 8�*����g 

����+�$�-+��+���� �i4`*� +��)�ш� 

� સામા�ય વહ�વટ િવભાગ =ારા પ�રપ� Pહ�ર કરાયો 

� GAD : જનરલ એડિમિન��શન �ડપાટ�મે�ટ 

2. к����� -���. : ��12$ - X4q��* +�к�� (`��c$) 

� ખાનગી લબેમા ંકોિવડ-19ના ટ�ટ માટ� %. 2500નો ચાh 

લેવાશે  

� અગાઉ %. 4500નો ચાh લવેાતો હતો.  

 

� GST કોરોના વાઇરસના િનદાન માટ� \ાઈવેટ લેબને RT-

PCR ટ��ટÞગની મSૂંર� બાદ રોજના ૫૦૦ આસપાસ ટ�ટ 

થાય છે. 

� \ાઇવેટ લબે %.૨,૫૦૦થી વu ુએક પૈસો લઈ શકશે નહ�.  

� ઘર�થી ક� હોNપટલમાથંી દદ¶ના સેnપલ લઈને ટ�ટ 

કરવાનો હોય તો તેવી Nથિતમા ંવuમુા ંવu ુ %. ૩,૦૦૦ 

ચાh લઈ શકાશે.  

� \ાઇવેટ લબે %.૪,૫૦૦નો ચાh લઈ રહ� હોવાની 

રSૂઆત અને હાઇકોટ�ના માગ�દશ�ન 8જુબ ટ��ટÞગ ચાghસ 

ઓછા કરવા 8¦ુયમ�ંીના અ�ય�પદ� મળેલી કોર 

કિમટ�મા ંિનણ�ય લવેાયો.  

� Bનો અમલ તા. ૨૫મી Sૂન-૨૦૨૦થી જ શ% થઈ ગયો છે.  

� જો કોઈ લેબ =ારા વu ુચાghસ વ)લૂાતની રSૂઆતો ક� 

ફ�રયાદો મળશે તો મા�યતા પણ રદ થઈ જશે.  

3. ��¹ >�к – х�G9>� : MCC�� ��� H·$6 *�.к� 

8[��� ¾ >�2 T-G� T_к�'� LG�$� к������ U+���� 

(�����')    

� આગામી 01 ઓકટોબર-2020થી પદ સભંાળશે  

� Ý�લે�ડ મ�હલા �Cક�ટ ટ�મની �વૂ� ક�[ટન Oલયેર કોનોર 

મે�રલબોન �Cક�ટ Oલબ (એમસીસી)ની અ�ય� બનશે.  

� એમસીસીના 233 વષ�ના ઈિતહાસમા ં અ�ય� બનનાર 

\થમ મ�હલા રહ�શે.  

� 43 વષâય Oલેયર હાલ Ý�લે�ડ એ�ડ વેdસ �Cક�ટ બોડ�મા ં

મેનેgજtગ �ડર�Oટર (એમડ�) છે. તે આવતા વષ} 1 

ઓOટોબર� �વૂ� �ીલકંન ક�[ટન �ુમાર સગંાકારાTુ ં થાન 

લેશે.  

� Oલેયરનો કાય�કાળ 2022 )ધુી ચાલશે. 

� Oલેયરના નોિમનેશનની Pહ�રાત સગંાકારાએ પોતે 

એ�એમમા ંકર� હતી.  

� એમસીસી �Cક�ટના િનયમ બનાવનાર� સંથા છે. 

4. TRAI : F�R ]��G �+G�к'� 
U G�"] (+�]��-

'�к��G�N)   

� હ�e ુ: TV ચેનલ પસદં કરવા માટ� TRAI =ારા એપ લો�ચ 

કરાઈ  

� આ એપના મા�યમથી sાહક પસદંગીની ચેનલ પસદં 

કર� શકશે અને નાપસદં ચનેલ હટાવી શકશે. 

� નવા દર લાl ુથયા પછ� sાહકોને સેવા આપતા પોટ�લ ક� 

એપ પર ચેનલોની પસદંગી ક� તેને હટાવવામા ંઆવતી 

8Rુક�લીને Zૂર કરવા માટ� આ એપ લો�ચ કરવામા ંઆવી 

છે. 

� TRAI : ટ�rલકોમ ર��Vલુેટર� ઓથો�રટ� ઓફ ઈ��ડયા  

5. FATF : U�TкE*�� FATF�� �� %GE'�� $[��* (�\�Wк 

`*�к���)   

� FATFએ ફર�થી પા�કતાનને ઓOટોબર )ધુી sે rલટમા ં

8ºૂુ ંછે. 

� પા�કતાન વષ�-૨૦૧૮થી FATFના sે rલટમા ંછે.  

� દર વખતે પા�કતાનને આતકંવાદ� સગંઠનો સામે પગલા ં

ભરવાનો ટાગ}ટ આપવામા ંઆવે છે, પરંe ુલÏયાકં �રૂો 

થતો ન હોવાથી દર વખતે તેને sે rલટમા ં8કૂાય છે. 

H+�� :  

� આતકંવાદ� સગંઠનો óશ-એ-મોહnમદ અને લRકર-એ-

તોયબાને ફડં કોણ આપે છે એ તપાસ કરવામા ંપણ પાક 

િન�ફળ રહ� છે, તેના કારણે `યા ં )ધુી મજ£તૂ પગલા ં

નહ� ભરાય ]યા ં)ધુી sે rલટમા ંરખાVુ.ં  

� FATFના s ે rલટમા ં રહ�નારા દ�શને ઈ�ટરનેશનલ 

મોનેટર� ફડંમાથંી ફડં મેળવવામા ંપણ 8Rુક�લી પડ� છે.  

� ઓOટોબર )ધુીનો સમય અપાયો છે. જો ઓOટોબર 

)ધુીમા ં પાક, યો�ય પગલા ં નહ� ભર� તો યાદ�મા ં

¾લેકrલટ પણ થઈ શક�.  
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� FATF : ફાયનાN�સયલ એOશન ટાક ફોસ�  

6. J4��U� : X4z�� eU�- ‘J4��U�’�� +U�'. ��]�[� +34# 

�$� - N���� шé*� (H�к�ш �����)   

� સશંોધન – NASA (USA) 

� l%ુના sહના ‘Vરુોપા’ નામના ચ«ંમા પર વૈ¤ાિનકોને 

બરફ નીચે ઢંકાયેલો ખારો સ8«ુ મળ� આ0યો છે.  

� �વનના િવકાસ માટ� જ%ર� તમામ પ�રબળોની હાજર� 

જોઈને વૈ¤ાિનકો હવે એવી સભંાવના પણ 0યOત કર� 

રwા છે ક�, ‘Vરુોપા’મા ં બરફના મજ£તૂ પડની નીચે 

�વન હોવાની શ°તા છે.  

� અમે�રકાની નેશનલ એરોનો�ટOસ એ�ડ પેસ 

એડિમિન��શન (નાસા) સંથાની ક�rલફોિનQયા Nથત Bટ 

\ો�ßુdસયન લેબોર�ટર�ના સશંોધકોએ Vરુોપાની બ�ફvલી 

સપાટ�ની નીચે આવેલા çૂતર�ય રસાયણોના જળાશયો 

Íગે ગહન સશંોધન કVુ� હe ુ.ં  

� સૌરમડંળમા ં આવેલા ક�ટલાક િવશાળ ચ«ંમા ં થાન 

ધરાવતા Vરુોપાની બ�ફvલી સપાટ�ની નીચે ખારો સ8«ુ 

છે, Bમા ંસભંવતઃ ઉપયોગી ખનીજ ત]વોની હાજર� પણ 

છે. 

� સશંોધકોની ટ�મે નાસાના ગેrલલીયો યાન અને હબલ 

પેસ ટ�rલકોપ =ારા \ા[ત થયેલી મા�હતીનો ઉપયોગ 

કર�ને આ સશંોધન કVુ� હe.ુ  

� ઈ.સ.૨૦૧૬મા ં હબલ ટ�rલકોપે Vરુોપાની સપાટ� પર 

ભેજની હાજર� નqધી હતી.  

7. T�� ��ш�; - �� i>� :  

)��*�� ���F.$ к'�к'.�� ³� �;2 ¾ >12  

`х� ��ш�� +�"+��шU G�X4 к��R -*�  

� આજથી ૪૫ વષ� પહ�લા ંકqsેસના ંત]કાલીન વડા ં\ધાન 

ઇ��દરા ગાધંીએ દ�શભરમા ં ઇમરજ�સી લાદ�ને હPરો 

િવપ�ી નેતાઓને Bલમા ં�યૂા� હતા.  

� આખા દ�શમા ંસે�સરિશપ લાદ� હતી.  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૫-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તાBતર Sૂન-૨૦૨૦મા ંlજુરાત સરકાર� દર સ[તાહ� કયા 

વાર� મ�ંી�ીઓ/સrચવ�ીઓ સrચવાલયમા ં હાજર રહ�ને 

જન \િતિનિધઓ ધારાસ¿યો/સાસંદોની રSુઆતો સાભંળે 

એવો મહ]વ�ણૂ� િનણ�ય કયÉ – ������ (&U��� 2.00 

[� 6.00)   

2. GADTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - q��G 
����EF�ш� 

T�U�'2�"' 

3. વડા\ધાન ઇ��દરા ગાધંી =ારા સમs દ�શમા ં કયાર� 

સે�સરિશપ લાl ુકરાઈ હતી – �� i>� ���� 

4. 25 Sૂન-2020ના રોજ ભારતમા ંરા���ય કટોકટ�ના ક�ટલા 

વષ� �ણૂ� થયા - ³�  

5. Sૂન-૨૦૨૦મા ં lજુરાત સરકાર =ારા ખાનગી લેબમા ં

કોિવડ-19ના ટ�ટ માટ� ક�ટલો ચાh લેવાનો િનણ�ય કરાયો 

- z. ���� 

6. Sૂન-૨૦૨૦મા ં lજુરાત સરકાર =ારા ખાનગી લેબમા ં

કોિવડ-19ના ટ�ટ માટ� %. 2500નો ચાh લેવાનો િનણ�ય 

કયÉ તે અગાઉ ક�ટલો ચાh લેવાતો હતો - z. ³���  

7. Sૂન-૨૦૨૦મા ં lજુરાત સરકાર =ારા ખાનગી લેબમા ં

કોિવડ-19નો ટ�ટ ઘર�થી ક� હોNપટલમાથંી દદ¶ના સેnપલ 

લઈને કરવાનો હોય તો તેવી Nથિતમા ંવuમુા ંવu ુક�ટલો 

ચાh લઈ શકાશે તેવો િનણ�ય કયÉ -  z. 30�� 

8. lજુરાત સરકાર =ારા કોિવડ-19 ટ�ટ માટ� B ચાghસ 

નK� કરાયો છે તેના કરતા જો કોઈ લબે =ારા વu ુ

વ)લૂાત કરશે તો તેમની સામે કઈ કાય�વાહ� કરાશે – 

G�&�� �"$*� �� к��ш�  

9. MCCના નવા અ�ય� તર�ક� કઈ �વૂ� મ�હલા �Cક�ટરની 

પસદંગી કરાઈ - LG�$� к����    

10. MCCના નવા અ�ય� Oલયેર કોનોર કયારથી પદભાર 

સભંાળશે - �� gк'�&�-����[�  

11. એમસીસીના 233 વષ�ના ઈિતહાસમા ં અ�ય� બનનાર 

\થમ મ�હલાTુ ંનામ જણાવો -  LG�$� к����    

12. �વૂ� મ�હલા �Cક�ટર Oલેયર કોનોર 01 ઓકટોબર-2020થી 

MCCના °ા વત�માન અ�ય�Tુ ં થાન લશેે - ��G�к� 

T_к�'� 94�� +���к��� 

13. એમસીસી સંથાTુ ં કાય� જણાવો - T_к�'�� ��$ 

&����� 

14. MCCTુ ંિવeતૃ નામ જણાવો - �T�G&�� T_к�' LG& 

15. Sૂન-૨૦૨૦મા ં�ાઈ =ારા TV ચેનલ પસદં કરવાના હ�eથુી 

કઈ એપ લો�ચ કરવામા ંઆવશે - ]��G �+G�к'� 
U 

16. �ાઈ =ારા TV ચેનલ પસદં કરવાના હ�eથુી B ચનેલ 

િસલેકટર એપ લો�ચ કરાશે તેનો ફાયદો જણાવો - ��-к 

U+������ ]��G U+�� *[� ��U+�� ]��G -'��� 

шкш� 



����к���� 
к���,�������� �.��. ����� ����� www.vivekanandacademy.org    77 | P a g e  

 

17. TRAITુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - '�%Gк� ��cJ4G�'�. 

g[�T�'. gy Rk"�$�  

18. Sૂન-૨૦૨૦મા ંFATFએ પા�કતાનને કયા ં)ધુી sે rલટમા ં

8ºૂુ ં– gL'�&�-2020 

19. કયા વષ�થી પા�કતાન FATFના sે rલટમા ં છે – �;2- 

2018[�  

20. FATF =ારા દર વખતે પા�કતાનને કયા કારણ ેs ેrલટમા ં

8કૂવામા ં આવે છે - `*�к���. +��v�� +�� U�G�� 

)����� '��Q' `U���� `�� ��, U��� 4 G�$��к ¾ >�� 

[*� � -���[�  

21. FATFTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - y�$��Z"+$G 
Lш� 

'�Eк y�+2  

22. Sૂન-૨૦૨૦મા ં l%ુના કયા ઉપsહની સપાટ� નીચથેી 

સ8«ુ મ�યો Bમા ં�વનની શ°તા છે - ‘J4��U�’  

23. Sૂન-૨૦૨૦મા ંકઈ સંથા =ારા l%ુના ‘Vરુોપા’ ઉપsહની 

સપાટ� નીચેથી સ8«ુ મ�યો Bમા ં �વનની શ°તા છે 

તેfુ ંસશંોધન કરાV ુ- NASA (H�T�к�) 

24. અમે�રકન અવકાશ સશંોધન સંથા NASATુ ં િવeતૃ નામ 

જણાવો - ��ш�G 
����T'L+ 
"� EU�+ 


����EF�ш�  

25. અમે�રકન અવકાશ સશંોધન સંથા NASAની કઈ 

લેબોર�ટરના સશંોધકોએ l%ુના ‘Vરુોપા’ ઉપsહની સપાટ� 

નીચેથી સ8«ુ હોવાTુ ંસશંોધન કરાV ુ- к�%Gy���µ$� ZE[* 

h' 8�E¾4»�+$� G�&���'�. 

26. અમે�રકન અવકાશ સશંોધન સંથા NASAના સશંોધકોની 

ટ�મે કયા યાન તથા ટ�rલકોપ =ારા \ા[ત થયેલી 

મા�હતીનો ઉપયોગ કર�ને ‘Vરુોપા’ ઉપsહની સપાટ� 

નીચેથી સ8«ુ હોવાTુ ંસશંોધન કVુ� - ��%GG�$� $�� *[� 

-&G EU�+ '�%Gк�EU 

27. કયા વષ�મા ંહબલ ટ�rલકોપે Vરુોપાની સપાટ� પર ભેજની 

હાજર� નqધી હતી – �;2-2016 

DATE : ��-��-����

1. �\�Wк �1���* :USA (����ш ���*)  

��W�� G�к�. +�� 4G�O4� к�"# &�G�J4� : USA +\��к� 

J4��U[� 
�ш$��� х+��ш� 

� િવયેતનામ, ઇ�ડોનેિશયા, મલેિશયા, �ફrલપાઇ�સ, દr�ણ 

કો�રયામા ં27,000 અમે�રક� સૈિનકો તહ�નાત કરાશે. 

к��1 :  

� દr�ણ �વૂ� એિશયા અને ભારત સામે ઊભી થયેલી 

ધમક�ઓને પહqચી વળવા માટ� અમે�રકાએ Vરુોપમાથંી 

સૈિનકદળો સાઉથ ઇટ એિશયામા ંખસેડવાનો િનણ�ય કયÉ.  

� જમ�નીમાથંી અમે�રક� દળો ઘટાડવાનો િનણ�ય સાર� ર�તે 

િવચાર�લી 0Vહૂરચનાનો ભાગ તેમને હવે અ�ય થળોએ 

ખસેડવામા ંઆવી રwા ંછે.  

� ચીનની સાnયવાદ� પાટ¶ના ંપગલા ંભારત ઉપરાતં સાઉથ 

ચાઇના સીમા ંઆવેલા િવયેટનામ, ઈ�ડોનેિશયા, મલેિશયા 

અને �ફrલપાઇ�સ Bવા દ�શો માટ� ધમક�%પ છે. 

� ચીની સેનાનો સામનો કરવા માટ� US તેની Nથિત 

)િુનિ�ત કર� લેવા માગે છે.   

� ચીની સેના =ારા લેવાઈ રહ�લા ંઆCમક પગલાનંો ઉdલખે 

કરતા પોNnપયોએ ભારતીય સેના સાથે ચીની સેનાની 

લો�હયાળ અથડામણ, દr�ણ ચીન સ8«ુમા ં ચીની 

સરકારની \fિૃઓ અને તેની આિથQક નીિતઓનો પણ 

US િવદ�શમ�ંીએ ઉdલેખ કયÉ હતો. 

� US િવદ�શ મ�ંી - �ી માઇક પોNnપયો 

2. NSSO : ��ш)��� X4q��*�� &���q���.�� �� +r[� 

g�� �7 3.4 'к� (��q���.) 

��q���. `U���� X4q��* +** &�m �;Q ��ш�� 8[ 

äк��к.$ ���*� : 

� ગત વષ�ના ૪.૫ ટકાના બેરોજગાર� દરનો પોતાનો જ 

ર�કોડ� તોડoો 

� lજુરાત સમs દ�શમા ં સૌથી વu ુ રોજગાર� આપવામા ં

સતત બીP વષ} પણ અsસેર ર~ુ ંછે.  

� lજુરાતમા ંઆ વષ} બેરોજગાર�નો દર દ�શમા ંસૌથી ઓછો 

3.4 ટકા રwો છે.  

� આ દર ગત વષ} 4.5 ટકા હતો B પણ દ�શમા ં સૌથી 

ઓછો છે. 

�  lજુરાતે સૌથી ઓછો બેરોજગાર� દરનો પોતાનો જ ર�કોડ� 

તોડoો છે. 

� તાBતરમા ં થયેલા પી�રયો�ડક લેબર ફોસ� સરવે 

ડોºમેુ�ટમા ંઆ િવગતો સામે આવી  
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� આ સરવે ભારત સરકારના િમિન�� ઓફ ટ�ટ��ટOસ એ�ડ 

\ોsામ ઇßn[લમે�ટ�શનના નેનલ ટ�ટ��ટકલ ઓ�ફસ =ારા 

હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  

� શહ�ર� િવતારોમા ં15 થી 59 વષ�ની વય Sૂથમા ંlજુરાત 

દ�શમા ં સૌથી ઓછા 3.4 ટકાના બેરોજગાર� દર સાથે 

દ�શમા ં\થમ Cમે હોવાTુ ંઆ સરવેમા ંજણાવાVુ ંછે. 

H"$ ��d$��� 'к����.  

� કણા�ટકમા ં5.3 ટકા,          મહારા��મા ં6.6 

� તાિમલના ુમા ં7.2           �ધ \દ�શમા ં7.8 

� હ�રયાણામા ં9                ક�રળમા ં11 અને  

� તેલગંાણામા ં11.5 ટકાનો બરેોજગાર� દર રwો છે. 

� રા`ય સરકારની નીિતઓને કારણે વu ુઉ�ોગો lજુરાતમા ં

આવવાથી બેરોજગાર�નો દર ગત વષ� કરતા 1.1 ટકા 

Bટલો ઘટ�ો છે. 

� +�E[� : ��ш�G +�IUG +�Q g�Q��|K�ш� - NSSO-

T��-. 

3. ��|��¡� G�|+"+�� ��$��� �4���� (�-.�') 

��� q����R : 

� ભારતમા ં હળવા ક� મ�યમ ક�ાના કલર ¾લાઈ�ડ પણ 

હવે �ાઈિવtગ લાઈસ�સ કઢાવી શકશે.  

� ક��«ીય પ�રવહન મ�ંાલયે આ Íગે કાયદામા ં)ધુારો કયÉ 

છે. 

� કલર ¾લાઇ�ડનેસ એ Bને�ટક બીમાર� છે. તેઓ લીલા ક� 

લાલ રંગ જોવામા ં8Rુક�લી અTભુવે છે. 

� ક��«ીય માગ� પ�રવહન મ�ંાલય નવી �દdહ�  

4. UN : WMO - ��%KG�� 700 Tк.�. G��&� `к�ш� 

��q�.�� ш���� ����$� - ��� ��W ��_ (-����)  

� વીજળ�ની લબંાઈ અમદાવાદ-જય�રુના Íતર કરતા ં

પણ વu ુહતી 

� આકાશમા ંથતી વીજળ� Íગે એક નવો ર�કાડ� નqધવામા ં

આ0યો છે.  

� ગયા વષ} ¸ાrઝલ અને આજ }��ટનામા ંસૌથી લાબંા સમય 

)ધુી અને લાબંા Íતરના ફલેશ ર�કોડ� કરવામા ં આ0યા 

હતા.ં  

� Vનુાઇટ�ડ નેશ�સના હવામાન િવભાગે Pહ�રાત કર� છે ક� 

આ બ ે ક�ટગર�મા ંગયા વષ} ર�કોડ� કરવામા ંઆવેલા આ 

ફલેશ વdડ� ર�કોડ� છે.  

અહ�વાલ :  

� વdડ� મે�ોલોgજકલ ઓગ}નાઇઝેશન (ડ¾dVએુમઓ)ના 

િન�ણાતોના જણા0યા અTસુાર આ મેગાફલેશ અગાઉના 

ર�કોડ�થી વu ુમોટા અને વu ુÍતર પસાર કરનારા હતા.ં   

� દr�ણ ¸ાઝીલમા ં ગયા વષ} 31 ઓOટોબર� આકાશમા ં

થયેલી વીજળ�ની લબંાઇ  700 �કમી હતી.  

� 4 માચ�, 2019ના રોજ થયેલી વીજળ�નો સમય 16.73 

સેક�ડ નqધવામા ંઆ0યો હતો.  

� આ અગાઉ Sૂન, 2017મા ંથયેલી વીજળ�નો સમય 321 

�કમી લાબંી વીજળ� નqધવામા ંઆવી હતી.  

� ઓગટ, 2012મા ં દr�ણ Ãા�સમા ં 7.74 સેક�ડ )ધુીTુ ં

ર�કોડ� અ]યાર )ધુીનો સૌથી વધાર� હતો.  

� 28 Sૂને ઇ�ટરનેશનલ લાઇ�ટtગ સેiટ� ડ� મનાવવામા ં

આવે છે. 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૬-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તાBતરમા ં અમે�રકાએ તેના સૈિનકોને Vરુોપથી ખસેડ�ને 

કયા ખડંમા ંતહ�નાત કરવાની Pહ�રાત કર� છે -  
�ш$� 

2. અમે�રકા કયા કયા દ�શોમા ં27,000થી વu ુસૈિનકો  તેના 

કરશે - ��$�*��, R"�����ш$�, G��ш$� TyG�U�|"+ 

H�� �%61 к�T�$� 

3. અમે�રકા =ારા Vરુોપ ખડંમાથંી તેના સૈિનકો  એિશયા 

ખડંમા ં તહ�નાત કરવાનો  િનણ�ય ક�મ લેવાયો -  ]�� 

V��� �%61-¾ >�2 
�ш$� H�� )��* +�� ¥)� [$�G� 

ZE[�*�� U-�]� ���� 

4. અમે�રકાના વત�માન િવદ�શ મ�ંીTુ ં નામ જણાવો-�Rк 

U�ZIU$� 

5. NSSOના Sૂન 2020ના અહ�વાલ 8જુબ ભારતમા ં સૌથી 

ઓછો બેરોજગાર�નો દર કVુ ંરા`ય ધરાવે છે -  X4q��* 

6. NSSOના Sૂન 2020ના અહ�વાલ 8જુબ ભારતમા ંlજુરાત 

સૌથી ઓછો બેરોજગાર�નો ક�ટલા ટકા દર ધરાવે છે - 
3.4% 

7. NSSOના Sૂન 2020ના અહ�વાલ lજુરાત સમs દ�શમા ં

સૌથી વu ુરોજગાર� આપવામા ંકયા વષ} \થમ છે -&�m 

8. ગત વષ} lજુરાતમા ંબેરોજગાર�નો દર ક�ટલા ટકા હતો - 
4.5% 

9. lજુરાત રા`ય ભારતમા ંશહ�ર� િવતારોમા ંક�ટલા વષ�ની 

વય Sૂથમા ંસૌથી ઓછો 3.4%નો બેરોજગાર�નો દર ધરાવે 

છે - 15 [� 59 �;ૅ 

10. NSSOના Sૂન 2020ના ભારતમા ં બેરોજગાર� Íગેના 

અહ�વાલમા ં અTCુમે કણા�ટક, મહારા��, તિમલના ુ, 
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�,\દ�શ, હ�રયાણા, ક�રળ અને તેલગંાણા ક�ટલા ટકા 

બેરોજગાર�નો દર ધરાવે છે - HO4_� 5.3 %, 6.6 %, 7.2 

%,  7.8 %,  9 %, 11 % H�� 11.5% 

11. NSSOTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - ��ш�G +�IUG +�Q 

g�Q��|K�ш�, T��-. 

12. Sૂન-૨૦૨૦મા ં ક��«ીય માગ� પ�રવહન મ�ંાલય =ારા 

�ાઇિવtગ લાઇસ�સ સદંભ} િનયમોમા ં°ો )ધુારો કરાયો - 

)��*�� -��� к� ·$ к6��� кG� �G�R"� U1 

-�� ��R��¡� G�R+"+ к§��� шкш�  

13.  કલર ¾લાઇ�ડનેસ એ કઈ \કારની બીમાર� છે - h��T'к  

14. કલર ¾લાઇ�ડનેસની rબમાર�વાળા 0યNOત કયો રંગ 

જોવામા ં8Rુક�લી અTભુવે છે - G�G� к� G�G 

15. ક��«ીય માગ� અને પ�રવહન મ�ંીTુ ં નામ જણાવો – �� 

���*� ��к�.  

16. Sૂન-૨૦૨૦મા ં કયા દ�શમા ં સૌથી લાબંો આકાશી 

વીજળ�નો શેરડો નqધાયો – ��%KG  

17. Sૂન-૨૦૨૦મા ં ¸ાrઝલમા ં ક�ટલા �ક.મી. સૌથી લાબંો 

આકાશી વીજળ�નો શેરડો નqધાવાનો નવો િવj િવCમ 

નqધાયો - 700 Tк.�. 

18. Sૂન-૨૦૨૦મા ં ¸ાrઝલમા ં ૭૦૦ �ક.મી. સૌથી લાબંો 

આકાશી વીજળ�નો શેરડો નqધાયો આ પહ�લા આ ર�કોડ� 

કયા દ�શમા ંનqધાયો હતો – `qQk"'�� 

19. WMOTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - ���2 �F�G�}qкG 

g�Q��|K�ш�  

20. ઇ�ટરનેશનલ લાઇ�ટtગ સેiટ� ડ� કયાર� મનાવવામા ંઆવે 

છે - 28 i>� 

DATE : ��-��-����

1. �r�� : к�"+ Ty� y�kE'�G�� ����Tк* [��� U-�G� 

X4q��*� Ty� ‘-��G���’ (Ty� eu��)  

` ����к�[� X4q��*� )�;��� �\�Wк +"�� 8�o* 

� T�c�ш2к : અrભષેક શાહ     ��*к�� : સૌnય જોશી  

���* : H�� [� 

� માeભૃાષા lજુરાતીના સવંધ�ન-સરં�ણની કામના સાથે 

lજુરાતી િસનેજગતના ગૌરવ\દ યોગદાનની વાત છે.  

� ક|છની મ�ુçિૂમ પર rચ�ા�ંકત થયેલી ‘હ�dલારોC િવjના 

સૌથી \િત��ઠત મનાતા કા�સ �ફdમ ફ��ટવલમા ંપસદંગી 

પામેલી પહ�લી lજુરાતી �ફdમ છે.  

� આ ચલrચ�મા ંક|છની સરહદ� વસેલા એક એવા ગામની 

વાત છે `યા ંલોકશાહ� પહqચી નથી. 

� િમÐયા )મમા ં રાચતા ગામના ��ુુષો માટ� ¥ીઓ �દવસે 

વૈતરા ં કરવા અને રા�ે ઉપભોગ કરવાના સાધનથી 

િવશેષ કંઇ નથી.  

 к�"+ ��ш� : 

� 1938�� шz [$� &�� &� �;2 $�m|�� 1946�� 

��$�* [$�G� ` e0+� 8�*�;2 � �+�� 

$�q���� U��U�� ��.  

� સમs િવjમા ં બનતી �ફdમોમાથંી કથાવe,ુ તકનીક� 

આિવ�કરણ, સગંીત અને અrભનય Bવા િવિવધ પાસાઓ 

પર સવ��ે�ઠ જણાય તેવી �ફdમોને આ ફ��ટવલમા ંથાન 

મળે છે.  

� �ૂંકો દ�શી �હસાબ કર�એ તો િવjમા ં ૧૦,૦૦૦ �ફdમ 

બનતી હશે તો તેમાથંી ૧૦૦ �ફdમને \િત વષ� આ 

ફ��ટવલમા ંજ�યા મળતી હશે એfુ ંકહ� શકાય.  

� E[� : к�"+ (��"+)  

2. ���8��� �� ��. V��� к����� �� [�� ]]2�� ��� 

����"� �´.q�+�y �� [�� �F�U�G�'��� 90�� q" 

T��+�� ?4)����g 

8��� : 

� ડૉ.જોસેફ માર થોમા મે�ોપોrલટનના ં ૯૦મા ં જ�મ�દવસે 

તેમને દ�ધા�V ુઅને તZુંરત �વનની �ભુ|ેછાઓ પાઠવી 

હતી.  

� મોદ�એ જોસેફ માર થોમા મે�ોપોrલટનને ગર�બી ના£દૂ� 

માટ�ના ંલડવૈયા અને મ�હલા સશNOતકરણ માટ�ના ં\હર� 

ગણા0યા હતા.  

� માર થોમાએ આરો�ય )રુ�ા અને િશ�ણના ં �ે�મા ં

મહ]વTુ ંયોગદાન આ[Vુ ં 

� જોસેફ માર થોમાએ દ�શ અને સમાજના ઉ]કષ� માટ� પણ 

મહ]વની çિૂમકા િનભાવી.  

� થાન : પથનમિથ ા, ક�રળ  

3. �ш�34L* )��* $�q�� : к�"# +�к�� (`��c$) 

X4q��*�� `v �. ��ш�� �Ä4 &���1� ��� }q�G��� 

�ш� 34L* )��* $�q��  
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� -�� 4 : દા% અને ��સનો Zુ�ુપયોગ તેમજ તેની ગેરકાયદ� 

હ�રાફ�ર� અટકાવવા 

}q�G�g : 

� મ�ંાલય =ારા દ�શના આવા સૌથી વu ુઅસરsત 272 

gજdલાઓની ઓળખ કરાઈ છે.  

� Bમા ં lજુરાતના અમદાવાદ, )રુત, વડોદરા, રાજકોટ, 

ભ%ચ, પોરબદંર, Pમનગર અને મહ�સાણા સ�હત આઠ 

gજdલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

� સૌથી વu ુઅસરsત gજdલા રાજથાન (33), ઉર\દ�શ 

(33), પPંબ (18), મ�ય\દ�શ (15), ઝારખડં(12), �દdહ� 

(11) તેમજ જn8-ુકાRમીર, ઓ�ડસા, હ�રયાણા અને 

ઉરાખડં (10-10) રા`યના છે.  

H"$ ���* : 

� ક��«ીય સામાgજક �યાય મ�ંાલય =ારા ૨૬ Sૂન 

�તરરા���ય માદક પદાથ�ના સેવન અને તકર� 

િનવારણ �દવસ પર આ 272 gજdલાઓ માટ� નશા8Oુત 

ભારત વાિષQક યોજનાની શ%આત કરાઈ છે. 

� Bમા ં��સની હ�રાફ�ર� રોકવા, લોકPlિૃત તેમજ સારવાર 

એમ િ�તર�ય કામ કરાશે. 

4. �\�Wк ��qк��1 : `$GQ"��� ��� ���8��� *�.к� 

�RкG �T'ó� Ì >�'�$�   

� U6 : �ફયાના ફોલ પાટ¶     ��q���� : ડબrલન 

5. к����� -���. : ��шO4� +r[� ��4� 10 -m� &����¢ 

к���� +�"'��� T��-.�� 8���)  

� �� : સરદાર પટ�લ કોિવડ ક�ર સે�ટર 

� E[�: રાધાવામી સ]સગં 0યાસ છતર�રુ, �દdહ�  

� �દdહ�મા ં૧૦ હPર બેડવા$ં દ�શTુ ંસૌથી મો�ંુ કોિવડ ક�ર 

સે�ટર હાલ ૨ હPર બેડ સાથે શ% થઇ ગVુ ંછે.  

� ઈ�ડો-િતબેટ બોડ�ર પોલીસ (આઇટ�બીપી) ના ડૉOટર-નસ� 

તથા અ�ય કમâઓ આ સે�ટરની 0યવથા સભંાળશે. 

� સરદાર પટ�લ કોિવડ ક�ર સે�ટર બે ભાગમા ં 

� એકમા ં એિસn[ટોમે�ટક (લ�ણો વગરના) દદ¶ઓની 

સારવાર થશે `યાર� બીPમા ંકોિવડ હ�dથ ક�ર સે�ટર હશે.  

� �દdહ�મા ં સૈ�ય =ારા સચંાrલત થનાર� ૧ હPર બેડની 

હોNપટલ પણ આવતા અઠવા�ડયે શ% થઇ જશે. 

6. T�� ��ш�; : 26 i>�  

ä*����F.$ ��к U��[2�� +��� H�� *Eк�. �����1 

T��+   

� [�-���� : Better knowledge for better 

care  

7. �+lY : X4q��* +�к�� (`��c$)  

'..&�. T�U�'2 -2020  

X4q��* ��ш�G '.&� ��½ >�. 8��� -�v� +�2���v 8�ш2� 

к�. ��ш�� 8[ _�  

 

8. q" T�� ��ш�; : 27 i>� 

��Wк�ш�� ��Wк�2 : ��ì4)�R v�к� 

q" – 27 i>�-1918    H�+�� – 24 m"J4̀ �.-2014 

� આB સગંીતકાર રાÄલુદ�વ બમ�ન, જગતભરના 

િવકલાગંોના \ેરણા8િૂતQ હ�લન ક�લર અને 8ધૂ��ય 

સા�હ]યકાર ધી�ુભાઈ \ેમશકંર ઠાકરનો જ�મ�દવસ  

� મ�હલા સાહિસક )મુિત મોરાર�, મહારાP રણ�તિસtહ 

અને આપણા પહ�લા �ફdડ માશ�લ સામ માણેકશાની 

��ુયિતિથ.  

� 8ળૂ વતન િવરમગામ અને કોડ�નારમા ંજ�મેલા ધી�ુભાઈ 

ઠાકર� કોડ�નાર, ચાણમા, િસm�રુ અને 8ુબંઈ એમ અનેક 

ઠ�કાણે અ¿યાસ કયÉ હતો. 

� તેમનો અTુનાતકનો શોધ િનબધં 8ુબંઈ VિુનવિસQટ� «ારા 

�રુ�ૃત થયો હતો.  

� lજુરાતની કોલેજોમા ં અ�યાપન કાય� કર� મોડાસા 

કોલેજના આચાય� તર�ક�થી િનfૃ થયા હતા.  

� lજુરાતી સા�હ]યમા ં ધી�ુભાઈ િવવેચક, િનબધંકાર, 

ચ�ર�કાર, સશંોધક અને સપંાદક તર�ક� \િસm છે.  

� મrણભાઈ નçભુાઈની સા�હ]ય સાધના, રસ અને �ુrચ, 

સા\ંત સા�હ]ય, નાટ�કલા, મrણભાઈ નçભુાઈ : �વન 

રંગ, મrણલાલની િવચારધારા, મrણલાલ નçભુાઈTુ ં

આ]મfતૃાતં, મrણલાલના �ણ લેખો, રંગ ક)ુબંી, પરંપરા 

અને \ગિત (કeરુભાઈ લાલભાઈTુ ં �વન ચ�ર�) 

અવા�ચીન lજુરાતી સા�હ]યની િવકાસર�ખા, સફર સો 

�દવસની, સમાલોચક, )દુશ�ન અને િ\યવંદા વગેર� 

તેમના સા�હ]યમા ંયોગદાન છે.  

� 24 P�V.ુ 2014ના રોજ તેમTુ ંઅવસાન થVુ ંહe ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૭-૦૬-૨૦૨૦) 
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1. તાBતરમા ં કઈ lજુરાતી �ફdમ "કા�સ �ફdમ 

ફ��ટવલ"માટ� સૌ\થમવાર નામા�ંકત થઈ છે- -��G��� 
2. હ�dલારો �ફdમના �દગૅદશ�કTુ ંનામ જણાવો - H%);�к ш�- 

3. "હ�dલારો" lજુરાતી �ફdમ કયા \દ�શની થીમ પર બનેલી 

છે- к�� 

4. કા�સ �ફdમ ફ��ટવલ  °ા ંયોPય છે - к�"+, ���+ 

5. કા�સ �ફdમ ફ��ટવલ દર વષ} °ાર� ઉજવાય છે - � 

6. કા�સ �ફdમ ફ��ટવલનો િનયિમત \ારંભ કયા વષ�થી થયો 

હતો- ��³� 

7. વડા\ધાન મોદ� =ારા 27 Sૂને ક�રળના ચચ�ના કયા 

વડાની 90મી જ�મ જયતંી િનિમ ે�ભુ|ેછાઓ આપી હતી 

- ��L'� q�+�y �� [�� �F�U�%G'� 

8. ક�રળTુ ં માર થોમા ચચ ૅકયા ંઆવેxુ ં છે - U[��[�� 

9. ક�રળના ડોOટર જોસેફ માર થોમા મે�ોપોrલટન  કયા ��ે 

સાથે જોડાયેલા છે - ��.&� ��½ >�., T-G� +шZL*к�1, 

`��c$ �4�6� H�� �ш61 

10. ક��«ીય સામાgજક �યાય મ�ંાલય =ારા કયા �દવસે 272 

gજdલાઓ માટ� નશા8Oુત ભારત વાિષQક યોજનાની 

શ%આત કરાઈ - 26 i>� ä*����F.$ ��к U��[2�� 

+��� H�� *Eк�. �����1 

11. નશા 8Oુત ભારત યોજના Íતગ�ત lજુરાતના ક�ટલા વu ુ

બધંાણી gજdલાઓનો સમાવેશ કરાયો છે – 08 

(H�����, �4�*, ������, ��qк�', )z], U��&���, 

m��� H�� -�+�1�)  

12. નશા 8Oુત ભારત યોજનાનો હ�e ુ  જણાવો - ��z H�� 

�c+�� Ã4 ì4U$�� *�q *��� ���к�$�� -���y��. 

H'к���� 

13. દ�શમા ંદા% અને ��સનો Zુ�ુપયોગ તેમજ તેની ગેરકાયદ� 

હ�રાફ�ર�મા ં સૌથી વu ુ અસરsત ૩૩ gજdલા °ા 

રાજયમા ંછે - ��qE[�� *[�  ea�8��ш  

14. Sૂન-૨૦૨૦મા ં આયલ}�ડના નવા વડા\ધાન તર�ક� કોણ 

. ૂટંાયા - �RкG �T'ó�   

15. આયલ}�ડની રાજધાનીTુ ંનામ જણાવો -  �&%G� 

16. Sૂન-૨૦૨૦મા ં આયલ}�ડના નવા વડા\ધાન તર�ક� 

માઈકલ મા�ટvન . ૂટંાયા તેમના પ�Tુ ં નામ જણાવો - 

Ty$��� y�G U�'�  

17. Sૂન-૨૦૨૦મા ં દ�શTુ ં સૌથી મો�ંુ ૧૦ હPર બેડવા$ 

કોિવડ સે�ટરનો કઈ જ�યાએ \ારંભ થયો – T��-. 

(����E��� +0+�� Á$�+, �*�¾4�)  

18. Sૂન-૨૦૨૦મા ં �દdહ�મા ં દ�શTુ ં સૌથી મો�ંુ ૧૦ હPર 

બેડવા$ કોિવડ સે�ટરનો \ારંભ થયો તેTુ ંનામ જણાવો - 

+���� U'�G к���� к�� +�"'� 

19. �દdહ�મા ં૧૦ હPર બેડવા$ં દ�શTુ ંસૌથી મો�ંુ કોિવડ ક�ર 

સે�ટરની 0યવથા કોણ સભંાળશે - ITBP�� �´L'�-�+2 

*[� H"$ к¸g  

20. �તરરા���ય માદક પદાથ�ના સેવન અને તકર� 

િનવારણ �દવસ °ાર� મનાવવામા ંઆવે છે - 26 i>�  

21. �તરરા���ય માદક પદાથ�ના સેવન અને તકર� 

િનવારણ �દવસ-2020ની થીમ જણાવો - Better 

knowledge for better care  

22. નેશનલ ટ�બી ના£દૂ� \ોsામ હ�ઠળ સવ��ે�ઠ \દશ�ન કર� 

દ�શમા ં\થમ Cમ \ા[ત કરના�ુ રા`ય જણાવો - X4q��* 

23. lજુરાતી િવjકોશના િવjકમા� તર�ક� કોણ ઓળખાય છે - 

��ì4)�R v�к� 

24. lજુરાતી િવjકોશના િવjકમા� તર�ક� Pણીતા ધી�ુભાઈ 

ઠાકરનો જ�મ�દવસ જણાવો - 27 i>�, 1918 

25. રાÄલુદ�વ બમ�નTુ ં �ે� જણાવો અને તેનો જ�મ �દવસ 

જણાવો – +���*к�� H�� *�. 27� i>�  

26. િવjભરના િવકલાગંોના \ેરણા8િૂતQ તર�ક� કોણ ઓળખાય 

છે - -�G� к�G�  

27. િવકલાગંોના \ેરણા8િૂતQ સમાન હ�લર ક�લરનો જ�મ �દવસ 

જણાવો – *�. 27� i>� 

28. દ�શના \થમ �ફdડ માશ�લTુ ં નામ જણાવો - +� 

�1�кш� 

29. lજુરાતી સા�હ]ય-ઈિતહાસકાર ધી�ુભાઈ ઠાકરનો જ�મ 

°ા ંથયો હતો – к��.��� 

30. lજુરાતી સા�હ]યમા ં ધી�ુભાઈ ઠાકર� °ા °ા �ે�ોમા ં

\દાન કVુ� છે - ����]�, ��&��, ]T�7 H�� +�ш���-

+�U���  

DATE : ��-��-����

1. '�к. &�*' : ��� `¿ :�a  
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���8��� �� ���"# ��. V��� �к. &�*'�� ��� 

`¿ :�a� U�*��� ��]��� �i4 к��$�  

૧. ગલવાન ઘાટ�મા ંશહ�દ ૨૦ જવાનોને યાદ કર� �mાજંrલ 

આપી : જવાનોએ જડબાતોડ જવાબ આ[યો 

૨. ¾ >�2 ���8��� U�.�� ���+¡-����� q" ш*���. �;Q 

�Y��q%G 

� +$���� : ૨૮ Sૂન-૨૦૨૦ થી ૨૮ Sૂન-૨૦૨૧ 

� `$�qк : તેલગંણા સરકાર 

૩. લ9ાખમા ંકોઈ Eસૂણખોર� સાખંી લેવાશે નહ� 

૪. લ9ાખમા ંચીન સાથે સઘંષ�, કોરોના મહામાર�, ચોમાસામા ં

કોરના કાળ, િવjશાિંત અને િવકાસમા ં ભારતની çિૂમકા, 

જળસચંય Bવા િવિવધ િવષયો પર ચચા� કર�  

� મોદ�એ ક~ુ ં હe ુ ં ક� કોરોના સામેની લડાઈ જન�દોલન 

બની ગઈ છે.  

� ૫. ગણેશ ચeથુâ \સગંે ઇકો Ã��ડલી ગણેશની 8િૂતQઓ 

બનાવવા લોકોએ Plિૃત રાખવી જોઈએ.  

� ચોમા)ુ ંઅને વરસાદની મોસમમા ંજળસચંય માટ� મોદ�એ 

વડોદરાની ક�ટલીક �લૂોTુ ંઉદાહરણ આ[Vુ ંહe ુ.ં  

� વડોદરાની �લૂોમા ંવરસાદ� પાણીના સsંહ માટ� િમશન 

હાથ ધરવામા ંઆ0Vુ ંહe ુ ંતેની \શસંા કર� હતી.  

� ખાસ : દર માસના છેdલા રિવવાર� મન ક� બાત 

કાય�CમTુ ંAIR પર \સારણ 

� \થમ \ારંભ : 3 ઓકટોબર ૨૦૧૪ 

2. ���K�G� �E' кG�e' (U$�2��1)  

+-����� �1 ��E*����[� e�)��Æ4� Ä >�O4� ���� 8000 

Tк� Ã>� USA �4�� U-��J4� 

� અમે�રક� અવકાશી સંથા નાસા મહાકાય uળૂના વાદળ 

પર નજર રાખી રહ� છે.  

� નાસાના અહ�વાલ 8જુબ આ \કારના uળૂના વાદળ-

તોફાન એટલા��ટક મહાસાગર પાર કર� તે નવાઈની વાત 

નથી પણ તેના કારણે જોખમ સP�ઈ શક� છે.  

� પયા�વરણિવ9ોએ ૫,૬૦૦થી વu ુ �કલોમીટર િવતારમા ં

(૩,૫૦૦ માઈલ) ફ�લાયેલા uળૂના વાદળને ‘ગોડઝીલા 

ડટ Oલાઉડ’ નામ આપવામા ંઆ0Vુ ંછે. 

� નાસાએ ૧૮મી Sુને એટલા��ટક મહાસાગર પર આશર� 

૨,૫૦૦ �કલોમીટરના િવતારમા ં uળૂના તોફાનની 

)ધુીમા ં તો તે uળૂTુ ં વાદળ આશર� ૮,૦૪૭ �કલોમીટર 

Bટxુ ંમહાકાય બની ગVુ ંહe ુ.ં  

3. ‘^�*к’ к�"�� : )��*�$ +��� (+��61) 

GË�х�� ]���� �ш2G `'2 F��� +�� )��*�$ ‘^�*к’ 

к�"�� *-���* 

� �વૂâય લ9ાખમા ંવાતિવક િનય�ંણ ર�ખા (એલએસી) પર 

ભારત અને ચીનના સૈ�ય વ|ચ ેતણાવ�ણૂ� Nથિત વ|ચ ે

ચીન િતબેટમા ં તેના સૈિનકોને તાલીમ આપવા માટ� 

માશ�લ આટ� ��નર મોકલી ર~ુ ંછે. 

� ચીને 15મી Sૂન પહ�લા ંપણ લ9ાખ સરહદ� એલએસી પર 

માશ�લ આટ� લડવૈયાઓને િનVOુત કયા� હતા.  

� ચીનની આ ચાલબા�નો સામનો કરવા માટ� ભારતીય 

સૈ�યના 'ઘાતક' કમા�ડો તૈયાર છે. 

�. +i>*� : 

� ભારત અને ચીન વ|ચે િવjાસ વધારવા માટ� 1996 અને 

2005મા ંસમSૂતી થઈ હતી.  

� સમSૂતી 8જુબ પે�ોrલtગ સમયે બનેં પ�નો આમનો-

સામનો થતા ંતેઓ ગોળ� ચલાવી શકતા નથી. 

� બનેં દ�શ એલએસીના બ ે �ક.મી. િવતારમા ં પે�ોrલtગ 

દરિમયાન તેમની રાઈફલના બેરલ પણ જમીન તરફ 

રાખે છે.  

� આ સમSૂતીને પગલ ેચીને લ9ાખમા ંતેની નીિત બદલતા ં

મોટ� સ¦ંયામા ં માશ�લ આટ� અને માઉ�ટ�ન વોરફ�રમા ં

િન�ણાત સૈિનકોની ભરતી કર� હતી  

� 15મી Sૂન પહ�લા ંલ9ાખ સરહદ� શ¥ િવના લડવા માટ� 

તેમને તૈનાત કયા� હતા. 

4. q" ш*���. -�0+� : ¾ >�2 ���8��� U�.�� 

���+¡-���  

� +$���� : ૨૮ Sૂન-૨૦૨૦ થી ૨૮ Sૂન-૨૦૨૧ 

� q" : ૨૮ Sૂન-૧૯૨૧  H�+�� :  ૨૩ �ડસેnબર-૨૦૦૪ 

� `$�qк : તેલગંણા સરકાર 

5. q" T�� ��ш�; : 28 i>� 

��q���*�� ]�1é : U�.��. ���+¡-��� 

q" – 28 i>�-1921     H�+�� – 23 T�+�I&�-2004  

� આB મહાન ત]વ¤ �ુસો, ઈિતહાસકાર ઈ.એચ.કાર અને 

çતૂ�વૂ� વડા\ધાન પી.વી. નરિસtહરાવનો જ�મ�દવસ  

� પી.વી.નરિસtહરાવTુ ં આ³ુ ં નામ પા8લુા પરની વãકટ 

નરિસtહરાવ અને જ�મ �,\દ�શના કર�મનગરમા ંથયો 

હતો.  
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� તેઓએ ભીમદ�વરાપdલી, હ�દરાબાદ અને નાગ�રુથી 

િશ�ણ \ા[ત કVુ� હe ુ.ં  

� નાતક અને એલએલબી થયેલા નરિસtહરાવ 17 ભાષાઓ 

Pણતા હતા.  

� આઝાદ�ના �દોલનથી Pહ�ર �વનમા ં સ�Cય થયેલા 

નરિસtહરાવની રાજક�ય િવકાસયા�ા ધારાસ¿ય, સાસંદ, 

રા`ય-ક��« સરકારમા ં મ�ંી અને છેdલે વડા\ધાન )ધુી 

રહ� હતી.  

� 1991મા ં સ�Cય રાજનીિતમાથંી િનfૃ થયા પણ રા�વ 

ગાધંીના અવસાન પછ� તેઓ ભારતના નવમા ંવડા\ધાન 

બ�યા હતા.  

� તેમનો \ધાનમ�ંીકાળ આિથQક )ધુારાઓ અને 

ઉદાર�કરણનો હતો.  

� વૈિjક�કરણના વાવાઝોડામા ંભારતમા ંપણ 8Oુત આિથQક 

નીિતનો \ારંભ થયો હતો . પ�રણામે ભારતીય અથ�ત�ંમા ં

ધરખમ પ�રવત�નો આ0યા.  

� 20મા સૈકાના છેdલા દાયકામા ં ભારતીય અથ�કારણને 

નવી �દશામા ં દોર� જનાર નરિસtહરાવTુ ં 23 �ડસેnબર 

2004ના રોજ અવસાન થVુ ંહe ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૮-૦૬-૨૦૨૦) 

1. તાBતરમા ં 28 Sૂનના રોજ  વડા\ધાન નર��« મોદ� =ારા  

ક�ટલામી મન ક� બાત  યોPઇ - 66� 

2. વડા\ધાન �ી નર��« મોદ� =ારા તાBતરમા ં66મી  મન 

ક� બાત આfિૃમા ં કયા િવષય ઉપર ચચા� કર� હતી - 

G��х�� ]�� +�[� +�̂ ;2, к����� -���., ]��+��� 

¾4�, ��W ш���* H�� ��к�+�� )��*��   >�к� H�� q� 

+�]$ 

3. વડા\ધાન �ી નર��« મોદ� =ારા તાBતરમા ં66મી  મન 

ક� બાત આfિૃમા ં કયા �વૂ� વડા\ધાનને તેમના 

જ�મ�દવસ પર �mાજંrલ આપી - ¾ >�2 U�
 U�.��. 

���+¡-��� 

4. દર માસના કયા રિવવાર� મન ક� બાત યોPય છે - 

�+�� ���G� ������� 

5. મન ક� બાતનો \ારંભ સૌ\થમ °ાર� થયો હતો - 03  

gL'�&� 2014 

6. સહારાના રણમા ંSૂન 2020મા ંઉદભવેલા uળૂના વાદળને 

પયા�વરણિવદોએ કVુ ં નામ આ[Vુ ં છે -���K�G� �E' 

LG�e� 

7. ગોડઝીલા ડટ Oલાઉડની ક�ટલા ક�.મી.Tુ ં Íતર કાપીને  

અમે�રકા )ધુી પહq|Vુ ં- 8,000 

8. ગોડઝીલા ડટ Oલાઉડ ÍદાB ક�ટલા િવતારમા ં ફ�લાયેxુ ં

છે - 5600 TкG��'� 

9. ગોડઝીલા ડટ Oલાઉડ ઉપર સતત કઈ સંથા નજર 

રાખી રહ� છે - ��+� 

10. �વૅૂ લદાખમા ં ચીનના માશ�લ આટ� ��નર સૈિનકો સામે 

ભારતીય સેનાએ કયા કમા�ડો તહ�નાત કયા� છે -  ‘^�*к’ 

11. ભારત અને ચીન વ|ચે સરહદ ઉપર િવjાસ વધારવા  

પે�ોrલtગ સમયે એકબીP સામે ફાય�રtગ ન કરવા બદલ 

કયા વષ} સમSૂતી કરવામા ંઆવી છે - 1996  H�� 2005 

12. ભારત અને ચીન વ|ચે િવjાસ વધારવા માટ� વષ� 1996 

અને 2005મા ં થયેલી સમSૂતી 8જુબ બનેં દ�શ કયા 

િવતારમા ં પે�ોrલtગ દરિમયાન તેમની રાઈફલના બરેલ 

પણ જમીન તરફ રાખે છે - 
G
+��� &� Tк.�. 

��E*����   

13. ૨૮મી Sૂન-૨૦૨૦થી °ા �વૂ� વડા\ધાનની જ�મ 

શતા¾દ� મહો]સવનો \ારંભ થયો - U�.�� ���+¡-���  

14. ૨૮મી Sૂન-૨૦૨૦થી કઈ રા`ય સરકાર �વૂ� વડા\ધાન 

પી.વી નરિસtહરાવની જ�મ શતા¾દ� ઉજવી રહ� છે - 

*�G��1� +�к��  

15. ભારતના નવમા વડા\ધાન કોણે હતા - U�.�� 

���+¡-��� 

16. �વૂ� વડા\ધાન પી.વી.નરિસtહરાવTુ ંઆ³ુ ંનામ જણાવો - 

U�34G� U��� �ºк' ���+¡-���  

17. �વૂ� વડા\ધાન પી.વી.નરિસtહરાવનો જ�મ કયા થયો હતો 

- ä�8��ш�� к�.�����  

18. ભારતમા ં °ા \ધાનમ�ંીના સમય દરિમયાન વષ� 

૧૯૯૧મા ં આિથQક )ધુારાઓ અને ઉદાર�કરણનો હતો - 

U�.�� ���+¡-��� 

DATE : ��-��-����

1. )��*�� ]�� +�� T�}q'G EF�Rк (+�]��-+��ш$G 

�T�$�)  

8�*&�� : 59 ચાઈનીઝ એપ પર ભારતમા ં\િતબધં 

)��*�� �4�6� U� H+�� : 
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� આ એપને કારણ ે ભારતTુ ં સાવ�ભૌમ]વ, )રુ�ા, 

અખ�ંડતતા તેમજ Pહ�ર જનતાના ડ�ટાની )રુ�ા સામે 

ખતરો  

к�"#�� ��T'Tyк�ш��� к| &�&*��� +���ш : 

� સરકારના ંમા�હતી ટ�કનોલો� મ�ંાલયે ચીનની ૫૯ એપ 

પર \િતબધં 8કુe ુ ંનો�ટ�ફક�શન બહાર પાડVુ ંહe ુ.ં  

� ૧૩૦ કરોડ લોકોના ં ડ�ટાની )રુ�ા તેમજ \ાઈવસી 

જળવાઈ રહ� તે Íગે rચtતા સP�ઈ છે.  

� દ�શની અખ�ંડતતા અને સાવ�ભૌમ]વ સામે ખતરો 

સP�યાTુ ંસરકારને જણાVુ ંછે.  

� આવી બદઈરાદા ધરાવતી એપ બધં કરવા ઈ��ડયન 

સાઈબર Cાઈમ કોઓડ¶નેશન સે�ટર તેમજ ક��«ના ં lહૃ 

મ�ંાલયે પણ ભલામણ કર� છે.  

� આથી સરકાર =ારા તમામ \કારના ંમોબાઈdસ અને નોન 

મોબાઈdસ ઈ�ટરનેટ એનેબdડ �ડવાઈસીઝમા ં આવી 

એ[સ પર \િતબધં 8કૂવા સરકાર� િનણ�ય લીધો છે.  

� ભારતીય સાઈબર પેસ તેમજ ભારતની સ\ંçતુાની 

)રુ�ા માટ� આ િનણ�ય લેવામા ંઆ0યો છે. 

+�к���� ��G� yT�$��� : 

� ચીન ગમે ]યાર� ભારતના ડ�ટા હ�ક કરવાની Nથિતમા ંહતો  

� ક��«ના ં મા�હતી ટ�કનોલો� મ�ંાલયને ચીનની આ બધી 

એß[લક�શન =ારા હPરો લોકોના ંમોબાઈલ અને લપેટોપ 

હ-ક કરવાની ફ�રયાદ મળ� હતી. આ પછ� સરકાર 

હરOતમા ંઆવી હતી.  

� )રુ�ા એજ�સીઓ તેમજ આઈટ� મ�ંાલયે દાવો કયÉ હતો 

ક� આવી ચાઈનીઝ એપને કારણે ભારતTુ ં સાવ�ભૌમ]વ, 

)રુ�ા તેમજ અખ�ંડતતા તેમજ Pહ�ર જનતાના ં ડ�ટાની 

)રુ�ા સામે ખતરો સP�યો છે.  

� ચીન ગમે ]યાર� આ એપને કારણે ભારતીય ડ�ટા સાથે 

છેડછાડ કર� શક� છે.  

� સરકાર� આ દાવાની સ]યતા તપાયા પછ� ચીનની એપ 

પર \િતબધં લગાવવા િનણ�ય લીધો હતો. 

кR кR ]�R��K 
U U� )��*�� 8�*&�� : 

1. T'к'�к 2. ш�� |'    3. L��| 

4. J4+� ��eK�    5. &�|Ã4  �U 

6. ш��    7. LG�ш gy Tк¡c+ 

8. �.J4 &�'�. +���     9. -�G� 

10. G�Rк.     11. J4к� �кHU 

12. 
`R к�IJ4��'.    13. +�
 ��eK� 

14. ��|�+ »LG��         15. 
U�J4
+ ��eK� 

16. ����                  17. LG& y�L'�. 

18. "J >K���    19. �J >F. oG+     20. ��]�' 

21. J4+� "J >K   22. ¼ >.¼ > �|G    23. ��R&� 

24. K�"��       25. ¼ >.¼ > IJ4%Kк 26. ¼ >.¼ > "J >Ky.� 

27. %&�� G�|�   28. +��y.�+'.    29. �|G �E'� 

30. U���GG EU�+    31. 
.`R ��T�$� к�G-K�g� 

32. ��+�"к   33. R
+ y�|G 
LEoG��� 

34. ���� ��T�$�-¼ > J > ��T�$� R"к    35. �|� 4 

36. ���� ��T�$�    37. "J > ��T�$� E'�'+ 

38. �.J4 ��к��2�   39. ���'--�R� 

40. к�] »LG�� �.J4 
U E�4 T�$�   41. �.J4 »LG�� 

42. �.J4 ��eK�   43. -��� oG� ��[ "J > ��"ðK 

44. к� Eк���   45. »LG� �E'�-%]*� �&�|G 

46. ���� к����   47. y�'� ����  48. ¼ >.¼ > oG�$� 

49. �� �'  50. E��' +��y.  51. &\Ã4  F�"+G�' 

52. ���'   53. ¼ >.¼ > |"'���ш�G 

54. ¼ >.¼ > �+é�T�'. +�"'�   55. ¼ >.¼ >. G�"]� 

56. J > ��T�$�    57. �� �G�$ E'�'+ ��T�$� 

58. �&�|G G�q"ð+     59. �.J4 8�|�+� 

`U1� }q¡����� ` к�U��g [к. U1 ]�� � >+1х��. 

к�. Ì >¼4� ��, -i4 ` �� к�U���� ]��O4� ��к�1 �� 

� ચીનમા ં િનયમ છે ક�, ચીનની દર�ક ખાનગી કંપનીએ 

તમામ \કારના ડ�ટા સરકારને આપવા પડ� છે.  

� જો ચીન બહારની કોઈ કંપનીમા ંચીનની કંપનીTુ ંરોકાણ 

હોય, તો એ કંપનીનો ડ�ટા પણ ચીનની કંપની થક� ચીન 

સરકારને આપવો પડ� છે.  

આ 18 કંપનીમા ંચીનTુ ંરોકાણ છે. 

(1) %&� &�Eк�': દ�શનો સૌથી મોટો ઓનલાઈન sોસર� 

ટોર.  

(2) &�$i>+: ઓનલાઈન એ`Vકુ�શન આપeુ ં સૌથી મો�ંુ 

[લેટફોમ�.  

(3) �.-��: હાલમા ં જ લોકિ\ય થયેxુ ં પો[Vલુર ગેિમtગ 

એપ.  

(4) ���-.��.: ઈ-કોમસ�મા ં ચીજવeઓુની �ડrલવર� કરતી 

કંપની.  
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(5) -�Rк: ઓનલાઈન મેસેgજtગ એપ. બPરમા ં તેનો �હસો 

મોટો નથી.  

(6) ò�GUк�'2 : દ�શના �ુલ ઈ-કોમસ� rબઝનેસમા ં અડધાથી 

વu ુ�હસો.  

(7) �к�$TFU: દ�શTુ ંસૌથી મો�ંુ �ાવેલ પોટ�લ.  

(8) gG�: દ�શના ઓનલાઈન ક�બ rબઝનેસમા ંઅડધાથી વu ુ

�હસો.  

(9) g$�: બBટ હોટલના સગં�ઠત �ે�મા ં અડધાથી વu ુ

�હસો.  

(10) U�'.
 ´G: ઈ-કોમસ�મા ંજ�યા બનાવવાનો \યાસ.  

(11) U�'.
: ઓનલાઈન .કુવણીમા ંસૌથી મોટો �હસો.  

(12) U�%G+� &�m�: ઓનલાઈન વીમા પોrલસી વેચતી 

કંપની.  

(13) ZL�к�: સેક�ડ હ��ડ ચીજો ખર�દવા-વેચવાTુ ં[લેટફોમ�.  

(14) T�����: ટ�Oનોલો� આધા�રત લોgજ�ટક કંપની.  

(15) E��U�.G: �iલપકાટ�-એમેઝોનથી પાછળ પડ� ગયેલી 

ઈ-કોમસ� કંપની.  

(16) ZE���: ઓનલાઈન Yડ �ડrલવર� કંપની, ઝોમેટો પછ� 

સૌથી મોટ�.  

(17) e���: rબઝનેસ �ુ rબઝનેસ ઈ-કોમસ� [લેટફોમ�.  

(18) K��'�: દ�શની સૌથી મોટ� ઓનલાઈન Yડ �ડrલવર� 

કંપની. 

� 8�*&�� : IT 
L'-������ кG �� A -�v� к�$2��-. 

� �7�G$ : �T-*� H�� '�к��G�N 

2. H�G�к-�� : к�"#�$ X :-�7�G$ V��� ��� ��|�G�|� 

m-�� (`��c$)  

��� ��2��шµк��� -0��� q����|g : 

� ડોમે�ટક iલાઈ�સ અને ��ન સેવાઓમા ંવધારો કરવામા ં

આવશે. `યા ં Nથિત સાર� હશે ]યા ં કને�Oટિવટ� 

વધારવામા ંઆવશે. 

� નાઈટ કરફy ૂહવે રા�ે ૧૦ વા�યાથી પરો�ઢયે ૫ વા�યા 

)ધુી લાl ુરહ�શે 

� ૬૫ વષ�થી ઉપરની અને ૧૦ વષ�થી નાના બાળકો, 

બીમાર અને ગભ�વતીઓને ઘરમા ં જ રહ�વા તાક�દ 

કરવામા ંઆવી છે 

� કમ�ચાર�ઓ આરો�ય સેe ુએપ ડાઉનલોડ કર� 

� ઘરની બહાર નીકળતી વખતે, Pહ�ર જ�યાઓએ, કામના 

થળે ક� \વાસ દરિમયાન મો.ુ ં ઢાકં�xુ ંહોfુ ંજોઈશે, માક 

પહ�રfુ ંપડશે. 

� Pહ�ર થળોએ છ YટTુ ંÍતર Pળવfુ ંપડશે. 

� Zુકાનોએ પણ sાહકોTુ ં સોિશયલ �ડટN�સÞગ જળવાત 

તેની તક�દાર� રાખવી પડશે. 

� લ�નોમા ં૫૦ 0યNOત અને મરણ\સગંે ૨૦ 0યNOતથી વu ુ

ભેગા થfુ ંનહ� 

� Pહ�રમા ં પાનમસાલા, lટુકા, તમા�ુ, દા% ક� નશીલા 

પદાથÉTુ ંસેવન કરfુ ંનહ� અને / ુકંf ુ ંનહ�. 

` +���g &�� �-�ш� :  

� ક�ટ�નમે�ટ ઝોન િસવાયના િવતારોમા ં પણ ૩૧ Sુલાઈ 

)ધુી આ સેવાઓ ચાx ુનહ� થાય 

� શાળા, કોલેજો, શૈ�rણક સંથાનો, કોrચtગ સે�ટર અને 

એ`Vકુ�શનલ ઈß�ટટV�ૂસ 

� ઈ�ટરનેશનલ એર �ાવેલ (MHAની પરવાનગી વગર) 

� િસનેમા હોલ, gજnનેિશયમ, Nવિમtગ �dૂસ, એ�ટરટ�ઈ�મે�ટ 

પાક� , િથયેટર, બાર, ઓ�ડટો�રયમ, એસેn¾લી હોલ અને 

તેના Bવા તમામ થળો. મે�ો ર�લ. 

� સામાgજક, રાજક�ય, રમતગમત, શૈ�rણક, ધાિમQક, 

સાં�ૃિતક કાય�Cમો અને મેળાવડાઓ 

3. ��¹ >к : к�"# +�к��  

)��*�� �*2�� +�%G�+'� q��G �4;�� -�*��� 34�* 

�Ä4 71 �;2 
'G� к� ���x �4�� �����R 

H"$ ��¹ >к : 

� lજુરાત હાઇકોટ� : એ�ડશનલ સોrલિસટર જનરલ તર�ક� 

�ી દ�વાગંગીર� 0યાસ   

� lજુરાત હાઇકોટ�ના િસિનયર к�e"+�G-�к.G 
+. ��. 

��i4ને )\ુીમ કોટ�મા ં�ણ વષ� માટ� એ�ડશનલ સોrલિસટર 

જનરલ તર�ક� િનમ�કૂ 

4. �;�2 qG���� 8�hL' (q� Á$�E[�U�)  

������ }q�G��� 1000 +�к��. ш���g�� ��+��. U�1� 

�'� ��R� -��QkE'ô��� +y� 8$��  

` �+lY ������ ������ ��ш�� 8[ }q�G�  

� પ�રણામ : આ \ોBOટસથી વષ} ૧૦ કરોડ rલટર વરસાદ� 

પાણીનો સsંહ થશે  

� 8¦ુયમ�ંી�ી િવજયભાઈ %પાણીના હતે ઈ-લોકાપ�ણ  

5. к��%�G �G2 : IAF�� T-G� U�$G' X4�q� +к+���  
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�;2-1999�� к��%�G J4Y�� )��*�� ^�$G +\��к��� 

&]������ -0���   >�к� H�� к���� T-G� U�$G'  

к��Tк�� : વષ�-૧૯૯૪મા ંIAFમા ંસામેલ  

� ¾4�Eк�� : શૌય� વીર �રુકાર  

� Vmુ �ે�મા ં \વેશ મેળવનાર \થમ મ�હલા કોnબેટ 

એિવએટર  

� H�$�+ : હસંરાજ કોલેજ, નવી �દdહ� 

6. ��ш�� 8[ oG�K�� &�"к ��� T��-. х�*� шz к��ш� 

(`��c$) 

� કોરોનાની સારવાર માટ� �દdહ�મા ંદ�શની પહ�લી [લાઝમા 

બãક શ% કરવામા ંઆવશે.  

� કોરોના સCંિમતોની સારવારમા ં અગાઉ [લાઝમા 

થેરાપીની �ાયલ સફળ રહ� હતી.  

� હવે કોરોનાના દદ¶ઓની સારવાર [લાઝમા થેરાપીથી 

કરાશે. 

� આ માટ� ઇß�ટટVટૂ  ઓફ લીવર એ�ડ  બાઇrલયર� 

સાય�સ(ILBS)મા ં[લાઝમા બãક શ% કરાશે.  

-����F�� ��W�� +r[� �'. oG�K� [���U� F�$G шz  

� \થમ ૫૦૦ દદ¶ઓને [લાઝમાના બ ેડોઝ અપાયા  

7. U��¹4 y� >K� 8�hL' : 

��W�� +r[� �'� U��¹4 y� 4K� 8�hL' – ��"+  

� )��*�� �+lY : આ \ોજOટTુ ંદય ગણાતા ‘Cાયોટ�ટ’Tુ ં

િનમા�ણ ભારત-lજુરાતમા ંથVુ ં 

� к�U�� :  L & T, હ�રા-)રુત  

� Ãા�સમા ં ૧.૫ લાખ કરોડ %િપયાના ખચ} બની રહ�લા 

Zુિનયાના સૌથી મોટા પરમા� ુફyઝૂન \ોBOટમા ંભારત 

સૌથી મહ]]વ�ણૂ� યોગદાન આપવા જઇ ર~ુ ંછે.  

� )રુતના હ�રાથી આ \ોBOટTુ ં ‘1દય’ મનાતો �હસો 

એટલે ક� ‘Cાયોટ�ટ’ Ãા�સ માટ� રવાના.  
 

_�$�E'�' H�� 8�hL' ��ш� :  

� Cાયોટ�ટ ટ�લTુ ં હાઈ વેºમૂ \ેશર ચેnબર હોય છે. 

સરળ શ¾દોમા ં કહ�એ તો `યાર� કોઇ �રએOટર વધાર� 

ગરમી પેદા કર� તો તેને ઠં ુ કરવા માટ� એક િવશાળ 

ર��Ãજર�ટરની જ%ર પડ� છે. તેને જ Cાયોટ�ટ કહ�વાય છે.  

� ઈ�ટરનેશનલ થમÉ�VßુOલયર એOસપે�રમે�ટલ �રએOટર 

(આઈટ�ઇઆર) \ોBOટના સ¿ય દ�શ હોવાને નાતે ભારતે 

તેને તૈયાર કરવાની જવાબદાર� ચીન પાસેથી છ�નવી 

લીધી હતી.  

� આ \ોBOટ હ�ઠળ 15 કરોડ �ડsી સેßdસયસ તાપમાન પેદા 

થશે B )યૂ�ના કોરથી 10 ગ�ુ ંવધાર� હશે. 

� Cાયોટ�ટTુ ં �ુલ વજન 3,850 ટન છે. તેનો 50મો અને 

છેdલો ભાગ આશર� 650 ટન વજન ધરાવે છે. તેની 

પહોળાઈ 29.4 મીટર અને �ચાઈ 29 મીટર છે. �રએOટર 

Ãા�સના કાદાશ}મા ંબની ર~ુ ંછે.  
 

)��*��   >�к� :  

� તમામ �હસાને જોડ�ને ચnેબરનો આકાર આપવા માટ� 

ભારતે કાદાશ} ન�ક એક વક�શોપ બના0Vુ ંછે.  

� આ \ોBOટમા ંભારતTુ ંયોગદાન 9 ટકા છે પણ Cાયોટ�ટ 

આપી દ�શ પાસે તેની સપંદાના અિધકાર )રુr�ત રહ� 

જશે.  

� આઈટ�ઈઆર આ યોજનાથી મે�ને�ટક ફyઝૂન �ડવાઈસ 

બનાવી ર~ુ ંછે.  
 

)��*-H�T�к�, mU�� +T-* � ��ш ` oG�"'�� �.�� 

&���� ��� �� 

� હ�e ુ : �Ðૃવી પર માઈCો )યૂ� પેદા કરવાની આ 

જવાબદાર� 7 દ�શોએ ઉપાડ� છે.  

� તેમા ંભારત ઉપરાતં અમે�રકા, Pપાન અને રિશયા પણ 

સામેલ છે.  

� ભારતને Cાયોટ�ટ તૈયાર કરવાની જવાબદાર� મળ� હતી.  

� તેTુ ંનીચxુ ંિસrલ�ડર ગત વષ} Sુલાઈમા ંમોકલાVુ ંહe ુ.ં  

� જોક� માચ�મા ંતેTુ ંઉપરTુ ંિસrલ�ડર રવાના કરાVુ ંહe ુ.ં  

� હવે તેTુ ંઢાકંણ મોકલવામા ંઆવી ર~ુ ંછે.  

� ખાસ : ઈ�ટરનેશનલ થમÉ�VßુOલયર એOસપે�રમે�ટલ 

�રએકટર (ITER)  \ોBOટના સ¿ય દ�શ ભારત પણ છે.   

8. TRIFED�� ��� ��&+�|'�� 8���) : GeM U�'2G U� 

`T�m�*�� e0U���� eUG�� [ш� (��q���.)  

� દ�શમા ં\વત�માન કોિવડ-19 મહામાર�ના સમયમા ંગર�બો 

અને હાિંસયામા ં રહ�લા સ8દુાયોની આ�િવકા પર ઘણી 

ગભંીર અસર પડ� છે અને આ કસોટ�ના સમયમા ં

આ�દPિત સ8હૂો સૌથી કપરા ં કાળમાથંી પસાર થતા 

લોકોમાથંી એક છે.  

� આ�દPિત કાર�ગરો પર આવા 8Rુક�લીના સમયમા ં

આવેલા ભારણને થો ુ ં ઓä કરવાના આશય સાથે, 
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આ�દPિત બાબતોના મ�ંાલયના TRIFED =ારા 

આ�દPિતઓની આ�િવકાના ટકાઉ�મ િવકાસ અને 

તેમની ખાડ� જઇ રહ�લી આિથQક \fિૃઓમા ં નવા \ાણ 

�કંવા માટ� તાક�દના ધોરણે ક�ટલીક પહ�લ હાથ ધરવામા ં

આવી છે.  

� ક��«ીય આ�દPિત બાબતોના મ�ંી �ી અSૂ �ન 8ુડંાએ 

વી�ડયો કો�ફર�સના મા�યમથી �ાઇફ�ડ �ડgજટલ 

[લેટફોnસ�ના �ભુારંભ કરા0યો હતો  

-�� 4 :  

� 0યાવસાિયક પ�રચાલન હોય ક� પછ� શોિપtગ અને 

કnVિુનક�શન- તમામ �ે�ે વuનેુ વu ુ લોકો પોતાની 

જ%�રયાતો સતંોષવા માટ� હવે ઑનલાઇન મા�યમોનો 

ઉપયોગ કર� રwા હોવાથી, ગામડા ંઆધા�રત આ�દPિત 

ઉ]પાદનોTુ ં રા���ય અને �તરરા���ય બPરો બPરો 

સાથે આલેખન અને rલtક કરવા માટ� પોતાના વગ�મા ં�ે�ઠ 

ગણાતા �તરરા���ય ધોરણો અTસુાર ઇ-[લેટફોમ� ઉભા 

કર�ને સવ�સમાિવ�ટ �ડgજટાઇઝેશન કવાયત માટ� 

મહ]વ�ણૂ� 0Vહૂા]મક વેગ આપવામા ંઆ0યો છે. 

9. "U�
 E�����" U�'2G�� &�'� +�Eк�1�� шz`* 

(��q���.)  

� હાઉિસtગ અને અબ�ન અફ�સ�ના સેC�ટર� �ી Zુગા�શકંર 

િમ�ાએ  પીએમ ��ટ વે�ડસ� આ]મિનભ�ર ફડં, "પીએમ 

વિનિધ" પોટ�લના બીટા સંકરણની શ%આત કર�. 

-�� 4 :  

� �ડgજટલ ટ�કનોલો� સોdVશુ�સની મદદથી, આ પોટ�લ 

વપરાશકતા�ઓને યોજના હ�ઠળ લાભ મેળવવા માટ� 

એક��ૃત )િુવધા �રૂ� પાડ� છે. 

� પીએમ વિનિધ યોજના 1 Sૂન, 2020ના રોજ શ% થઈ 

હતી. 

� પીએમ વાિનિધ પોટ�લ 2 Sુલાઈથી શેર� િવC�તાઓ 

પાસેથી લોનની રસીદ માટ� અર�ઓ વીકારવાTુ ં શ% 

કરશે,  

� B સીએસસી / Vએુલબી / એસએચ�ની સહાયથી સીધા 

અર� કર� શક� છે. 

10.   UN : ��y� 4N 
q"+� : ��W�� ��E[��U* ��� 

H-���G-���� (+��}qк �4�6�)  

äк��к.$ ���* : 

� વષ� 2019મા ંનવા 1.1 કરોડ લોકો િવથાિપત થયા 

� આ સ¦ંયા ગયા દાયકાની સ¦ંયા કરતા ંલગભગ બમણી 

છે.  

� ૨૪ લાખ લોકોએ અ�ય દ�શમા ં ર�ણ મા�Vુ ં હe ુ,ં ૮૬ 

લાખ લોકો પોતાના જ દ�શમા ંિવથાિપત બની ગયા હતા.  

� અનેક સ8દુાયો તેમના �વનને ફર� પાટા પર લાવવાની 

લાબંા ગાળાની સમયાઓનો ઉક�લ મેળવી શકયા ન હતા.  

� ઉપરોOત િવથાિપતોમાથંી ૩,૧૭,000 લોકો જ પોતાના 

ઘર અને વતન પર ફર� શ°ા હતા અને ૧,૦૭,૮00 

લોકો �ીP દ�શમા ંથાયી થયા હતા.  

� વૈિjક િવથાિપતો ૭૯.૫ િમrલયન અથવા તો �Ðૃવી પર 

વતા દર ૯૭ 0યNOત પૈક� એકની સ¦ંયા એક દાયકા 

અગાઉ નqધાયેલી સ¦ંયા કરતા ંલગભગ બમણી.  

� લગભગ ૮ કરોડની સ¦ંયા B Vએુન =ારા ³બુ જ 

પmિતસર નqધવામા ં આવી હતી ³બુ મોટ� rચtતાની 

બાબત છે.  

� આ સ¦ંયા આખા િવjની �ુલ સ¦ંયાનો લગભગ એક ટકા 

છે. આપણે °ાર� પણ આ �કડો જોયો નહતો એમ 

Vએુનના અિધકાર� �ફલીપો sા�ડ�એ O~ ુહe ુ.ં  

� સVંOુત રા�� સઘંના શરણાથâઓ માટ�ના હાઈ કિમશનર� 

ક~ુ ં હe ુ ં ક� િવથાિપતોની સમયા આખા િવjને નડ� છે, 

પરંe ુ �કડાઓ બતાવે છે ક� િવથાિપતો પૈક�ના ૮૫ 

ટકાને ગર�બ દ�શોએ અપનાવેલા આ એક વૈિjક સમયા 

છે, તમામ દ�શોની સમયા છે. પરંe ુ ગર�બ દ�શોને તે 

સીધી ર�તે અસર કર� છે. 

� UN મહામ�ંી : એ�ટો�યો lટુર�સ 

11. )��*�$ �rк��� : E���ш� '��U��� �+E' +��G 

к��| 

E���ш�� &��G� '���U�� �+E' ��.$ )��*�$ 

�rк����� +��G к����� `��.  

�+E' ��ш� :  

� ટોરિપડો એ પાણીમા ં \વાસ કર� શકતો એક \કારનો 

બોnબ છે, B ZુRમન જહાજ ક� સબમ�રનના પડખામા ંમો�ંુ 

કા�ુ ંપાડ� તેને  બૂાડ� શક� છે.  

� ભારતની આ ટોરિપડો િસટમ �ડફ��સ �રસચ� એ�ડ 

ડ�વલમે�ટ લેબોર�ટર�એ િવકસાવી છે.  

� ભારતના મોટા ભાગના નૌકા-જહાજો અને સબમ�રનમાથંી 

આ ટોરિપડો ફાયર કર� શકાય એમ છે.  
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� આખી િસટમ હોવાથી ZુRમન ટોરિપડોનો Äમુલો આવી 

રwો હોય તો તેની Pણકાર� પણ આપી શક� છે.  

� એ��ટ-ટોરિપડો િસટમ હોવાથી એ આવી રહ�લા ZુRમન 

ટોરિપડોને ગેરમાગ} દોર� શક� છે. 

� સામા�ય �દવસો કરતા ં વu ુ નૌકાદળના જહાજો અને 

સબમ�રનો પે�ોrલtગ કર� રહ� છે. વuમુા ં Pપાન-

અમે�રકા-ઓ��rલયા Bવા �હ�દ મહાસાગરમા ં હાજર� 

ધરાવતા દ�શો પણ મદદ કર� રwા છે. 

12. T�� ��ш�; : 29 i>�   ���F.$ äк�� T��+ 

8�. 8ш��*]�# -�G��%&+�� q"q$��* U� )��* 

+�к�� ��� i>�� ���F.$ äк�� T��+�� eq�1� 

� -�� 4 : સામાgજક-આિથQક આયોજન અને નીિત ઘડવામા ં

�કડાઓની çિૂમકા િવશે Vવુાનોમા ંPlિૃત લાવવા  

� 8[ 8���) : \થમ વાર 29 મી Sૂન 2007ના રોજ 

ઉજવવામા ંઆ0યો હતો.  

� ભારત સરકાર� વગâય \ોફ�સર \શાતંચ«ં મહાલનોrબસ 

=ારા આિથQક આયોજન અને �કડાક�ય િવકાસના �ે�ે 

આપેલા ં �ે�ઠ યોગદાનની ઉજવણી કરવાનો િનણ�ય કયÉ 

હતો. 

8�. 8ш��*]�# -�G��%&+�� UT�]$  

� જ�મ 29 Sૂન 1893મા ંથયો હતો 

� \ોફ�સર \શાતંચ«ં મહાલનોrબસ ભારતીય �કડાઓના 

િપતા તર�ક� ઓળખાય છે.   

� કોલકાતામા ં�ડસેnબર 1931મા ંભારતીય �કડાક�ય સંથા 

(ISI)ની થાપના કર�.   

+"�� :  

� પ&િવçષૂણ - 1968  

� ઓOસફડ� VિુનવિસQટ�નો વેdડન મેમો�રયલ ઇનામ – 1944 

� રોયલ સોસાયટ�, લડંનનો ફ�લો -1945 

� �કડા અને કાય�Cમના અમલીકરણ મ�ંાલયના રા`ય 

\ધાન (વત�ં હવાલો) : રાવ ઇ�«gજત િસtઘ. 

� �કડા અને \ોsામ અમલીકરણ મ�ંાલયની થાપના: 

15 ઓOટોબર 1999  

13.   q" T�� ��ш�; : 29 i>� 

 ��E3 :* 8�*)� : H���ш� к�'���  

 q" : 29 i>�-1796          H�+�� : 1856  

� ‘બહાZુરને બલવતં, ઇ�સાફમા ં અફસર, પરમાથ�મા ં �રૂો, 

�રૂવીર અરદ�શર’ આવા નેક�દલ અને \િતભાશાળ�, 6 

Yટ 2 úચ �ચાઈ, ભરાવદાર અને કસરતી શર�ર, 

ગૌરવણ�, મારકણી �ખો તથા �હtમત અને બહાZુર�ના 

પયા�ય સમાન અરદ�શર કોટવાળનો આB જ�મ�દવસ છે.  

� )રુતમા ંપારસી પ�રવારમા ંજ�મેલા અરદ�શરTુ ં8ળૂનામ 

અરદ�શર બહ�રમદંખાન હe ુ.ં  

� તેમના �વૂ�જો 8ઘુલાઈમા ં બાદશાહોની શાસકોની સેવા 

કર� ઘણા માનપાન પાnયા હતા.  

� 23 વષ�ની Vવુા વયે અરદ�શર� અદાલતમા ંકાર�ુન તર�ક� 

કાર�કદ¶ શ% કર� હતી. 1821મા ંઅરદ�શરને )રુત નગરની 

કોટવાળ� મળ� હતી. તેમના કોટવાળ�ના સમય દરિમયાન 

કાયદો અને 0યવથાTુ ં એfુ ં તે )િુનયોજન હeુ ં ક� 

)રુતીઓ ઘરના ંબારણા ંઉઘાડા રાખી )ઈૂ શકતા. 

� )રુતમા ં તેઓએ રા�ીના સમયે હાક માર� Pગતા 

રહ�વાની જવાબદાર� અદા કર� તેવી ડા�ંડયાની \થા પણ 

શ% કરાવી હતી.  

� વડોદરા રા`યએ તેમને દ�વાનપદ ઓફર કVુ� હe ુ ં પણ 

તેઓએ તેનો િવવેક�વૂ�ક ઇનકાર કયÉ હતો.  

� સને 1825મા ંસહPનદં વામી સાથે અરદ�શરની 8લુાકાત 

થઇ ]યાર� વામીએ તેઓને પાઘડ� પહ�રાવી અrભવાદન 

કVુ� હe ુ.ં આ પાઘડ� આB પણ તેમના વશંજો પાસે 

સચવાઈ છે. 1856મા ંઅરદ�શર કોટવાળTુ ંઅવસાન થVુ ં

હe ુ.ં 
અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૨૯-૦૬-૨૦૨૦) 

1. ૨૯ Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકાર� કયા દ�શની 59 

એપ પર ભારતમા ં\િતબધં 8°ૂો – ]��  

2. ૨૯ Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકાર� 59 ચાઈનીઝ એપ 

પર ભારતમા ંશા માટ� \િતબધં 8°ૂો - ` 
U�� к��1� 

)��*O4� +��2)r0�, �4�6�, Hх�T�**� *�q m-�� 

q�*��� ��'��� �4�6� +�� х*���� ·$��� GR  

3. ક��« સરકારના ં કયા મ�ંાલયે ચીનની ૫૯ એપ પર 

\િતબધં 8કુe ુ ં નો�ટ�ફક�શન બહાર પાડVુ ં હe ુ ં - �T-*� 

'�к��G�N  

4. ૨૯ Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકાર� કઈ 59 ચાઈનીઝ 

એપ પર ભારતમા ં \િતબધં 8°ૂો - 1. T'к'�к 2. ш�� 

|' 3. L��| 4. J4+� ��eK� 5. &�|Ã4  �U 6. ш�� 7. 

LG�ш gy Tк¡c+ 8. �.J4 &�'�. +��� 9. -�G� 10. G�Rк. 

11. J4к� �кHU 12. 
`R к�IJ4��'. 13. +�
 

��eK� 14. ��|�+ »LG�� 15. 
U�J4
+ ��eK� 
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16. ���� 17. LG& y�L'�. 18. "J >K��� 19. �J >F. 

oG+ 20. ��]�' 21. J4+� "J >K 22. ¼ >.¼ > �|G 23. 

��R&� 24. K�"�� 25. ¼ >.¼ > IJ4%Kк 26. ¼ >.¼ > 

"J >Ky.� 27. %&�� G�|� 28. +��y.�+'. 29. �|G 

�E'� 30. U���GG EU�+ 31. 
.`R ��T�$� к�G-

K�g� 32. ��+�"к 33. R
+ y�|G 
LEoG��� 34. 

���� ��T�$�-¼ > J > ��T�$� R"к 35. �|� 4 36. ���� 

��T�$� 37. "J > ��T�$� E'�'+ 38. �.J4 ��к��2� 39. 

���'--�R� 40. к�] »LG�� �.J4 
U E�4 T�$� 41. �.J4 

»LG�� 42. �.J4 ��eK� 43. -��� oG� ��[ "J > ��"ðK 

44. к� Eк��� 45. »LG� �E'�-%]*� �&�|G 46. 

���� к���� 47. y�'� ���� 48. ¼ >.¼ > oG�$� 49. �� 

�' 50. E��' +��y. 51. &\Ã4  F�"+G�' 52. ���' 53. 

¼ >.¼ > |"'���ш�G 54. ¼ >.¼ > �+é�T�'. +�"'� 55. 

¼ >.¼ >. G�"]� 56. J > ��T�$� 57. �� �G�$ E'�'+ 

��T�$� 58. �&�|G G�q"ð+ 59. �.J4 8�|�+� 

5. ભારતનો સૌથી મોટો ઓનલાઈન sોસર� ટોર કયો છે - 

%&� &�Eк�'  

6. ભારતમા ં ઓનલાઈન એ`Vકુ�શન આપeુ ં સૌથી મો�ંુ 

[લેટફોમ� કV ુછે - &�$i>+   

7. ભારતTુ ંસૌથી મો�ંુ �ાવેલ પોટ�લ કV ુછે - �к�$TFU  

8. ભારતમા ંઓનલાઈન વીમા પોrલસી વેચતી કંપની કઈ છે 

- U�%G+� &�m�  

9. ભારતમા ં ઓનલાઈન સેક�ડ હ��ડ ચીજો ખર�દવા-

વેચવાTુ ં[લેટફોમ� કV ુછે - ZL�к�  

10. ભારતની સૌથી મોટ� ઓનલાઈન Yડ �ડrલવર� કંપની કઈ 

છે – K��'�  

11. ભારતમા ં ઓનલાઈન Yડ �ડrલવર� કંપની, ઝોમેટો પછ� 

સૌથી મોટ� કંપની કઈ છે - ZE���  

12. ૨૯ Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકાર� 59 ચાઈીઝ એપ 

પર ભારતમા ંકયા એOટ-કલમ હ�ઠળ \િતબધં 8°ૂો - IT 


L'-���9�� кG �� A -�v� к�$2��-. 

13. ભારતમા ંઅનલોક-02 કયારથી લાl ૂકરાV ુ– 1 i>G�R-

2020[�  

14. ભારતમા ંઅનલોક-02ની નવી ગાઇડલાઇન કયા મ�ંાલય 

=ારા Pહ�ર કરવામા ંઆવી – X:-�7�G$  

15. ભારતના વત�માન સોrલિસટર જનરલ કોણ છે – �4;�� 

-�*� 

16. ક��« સરકાર =ારા વત�માન સોrલિસટર જનરલ તર�ક� 

eષુાર મહ�તાની 8દુતમા ંક�ટલો વધારો કરાયો - 71 �;2 


'G� к� ���x �4�� 

17.  lજુરાત હાઇકોટ�ના એ�ડશનલ સોrલિસટર જનરલ તર�ક� 

કોની િનમ�કૂ કરાઈ - ������ ���. Á$�+   

18. lજુરાત હાઇકોટ�ના કયા િસિનયર કાઉ�સેલને )\ુીમ 

કોટ�મા ં �ણ વષ� માટ� એ�ડશનલ સોrલિસટર જનરલ 

તર�ક� િનમ�કૂ કરાઈ - 
+. ��. ��i4  

19. વષા� જલિનિધ \ોBOટ Íતગ�ત કયા gજdલાની ૧૦૦૦ 

સરકાર� શાળાઓમા ં વરસાદ� પાણી માટ� ર�ઈન 

હાવ}�ટÞગનો સફળ \યોગ કરાયો - ������  

20. ૧૦૦૦ સરકાર� શાળાઓમા ં વરસાદ� પાણી માટ� ર�ઈન 

હાવ}�ટÞગનો સફળ \યોગની િસòm મેળવનાર દ�શનો કયો 

gજdલો \થમ બ�યો – ������ 

21. વડોદરા gજdલામા ં ૧૦૦૦ સરકાર� શાળાઓમા ં વરસાદ� 

પાણી માટ� ર�ઈન હાવ}�ટÞગના \ોBOટસથી વષ} ક�ટલા 

વરસાદ� પાણીનો સsંહ થશે - 10 к��� %G'� 

22. વડોદરા gજdલામા ં ૧૦૦૦ સરકાર� શાળાઓમા ં વરસાદ� 

પાણી માટ� ર�ઈન હાવ}�ટÞગના \ોBOટસનો કોના હતે ઈ-

લોકાપ�ણ યોPયો - 345$�7��� ��q$)�R zU�1� 

23. IAFના કયા મ�હલા પાયલટ કારrગલ ગલ� તર�ક� 

ઓળખાય છે - X4�q� +к+���  

24. IAFના કયા મ�હલા પાયલટ lુજંન સકસેનાએ કયા Vmુમા ં

ભારતના ઘાયલ સૈિનકોને બચાવવામા ં મહ]વની çિૂમકા 

અદા કર� હતી - к��%�G J4Y (�;2-1999)  

25. IAFના મ�હલા પાયલટ lુજંન સકસેના ક� B કારrગલ ગલ� 

તર�ક� ઓળખાય છે તે IAFમા ં°ાર� સામેલ થયા હતા – 

�;2-1994  

26. IAFના મ�હલા પાયલટ lુજંન સકસેનાને કયો િવરતા 

�રુકાર મ�યો છે - шr$2 ��� ¾4�Eк��  

27. Vmુ �ે�મા ં \વેશ મેળવનાર \થમ મ�હલા કોnબેટ 

એિવએટરTુ ંનામ જણાવો - X4�q� +к+���     

28. દ�શની \થમ [લાઝમા ંબે�ક કયા શ% કરાશે - ��� T��-.  

29. Sૂન-૨૦૨૦મા ં ભારતના °ા રા`યમા ં િવjની સૌથી મોટ� 

[લાઝમા થેરાપી �ાયલ શ% કરવામા ંઆવી હતી – -����F  

30. નવી �દdહ�મા ંકયા થળે દ�શની \થમ [લાઝમા ંબ�ેક શ% 

કરાશે - |»"E''J >' gy G��� 
"�  &�|%G$�. +�$"+ 

(ILBS) 
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31. િવjનો સૌથી મોટો પરમા� ુફyઝુન \ોBOટ કયા ંઆવેલો 

છે – ��"+  

32. પરમા� ુફyઝુન \ોજOટTુ ંદય કોને ગણવામા ંઆવે છે - 

‘_�$�E'�'’ 

33. Ãાસં ખાતે બનનાર િવjનો સૌથી મોટો પરમા� ુ ફyઝુન 

\ોBOટના ‘Cાયોટ�ટ’Tુ ં િનમા�ણ કયા ં દ�શમા ં થાય છે – 

)��* 

34. Ãાસં ખાતે બનનાર િવjનો સૌથી મોટો પરમા� ુ ફyઝુન 

\ોBOટના ‘Cાયોટ�ટ’Tુ ંિનમા�ણ કઈ કંપનીએ કVુ� છે - L & 

T, -N��-�4�*  

35. Cાયોટ�ટ \ોBOટ કોને કહ�વાય છે - к�| T�
L'� ����� 

��� U��� к�� *� *��� v�=4 к��� �'� 
к ��ш�� 

��T�q��'��� qz� U�� *��� _�$�E'�' к-���$  

36. ITERTુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - R"'���ш�G 

[¦"J4»LG$� 
L+U�T��"'G T�
L'� 

37. Cાયોટ�ટTુ ં �ુલ વજન ક�ટxુ ં છે તથા  તેનો 50મો અને 

છેdલો ભાગ આશર� ક�ટxુ ંવજન ધરાવે છે - x,��� '� 

*[� ��� '� 

38. Cાયોટ�ટ \ોBOટ Íતગ�ત તમામ �હસાને જોડ�ને 

ચેnબરનો આકાર આપવા માટ� ભારતે કયા થળે એક 

વક�શોપ બના0Vુ ંછે - к���шQ �Nк (���+)   

39. ભારત-અમે�રકા, Pપાન સ�હત �ુલ ક�ટલા દ�શ મળ�ને 

પરમા� ુફyઝુન \ોBOટ બનાવી રwા છે - � 

40. પરમા� ુ ફyઝુન \ોBOટનો હ�e ુ જણાવો - ¾ :��� U� 

�R_� � >$2 U��� к����� 

41. Sૂન-૨૦૨૦મા ં ભારતમા ં TRIFEDની નવી વેબસાઇટની 

શ%આત કોણે કરાવી  - к�"#�$ �7� �� Hi> 2� 34��� 

42. વત�માન ક��«ીય આ�દPિત બાબતોના મ�ંીTુ ં નામ 

જણાવો - �� Hi> 2� 34��� 

43. ક��« સરકાર =ારા આ�દPિતઓની આ�િવકાના ટકાઉ�મ 

િવકાસ અને તેમની ખાડ� જઇ રહ�લી આિથQક \fિૃઓમા ં

નવા \ાણ �કંવા માટ� કઈ નવી વેબસાઇટની શ% કરાઈ – 
TRIFED 

44. Sૂન-૨૦૨૦મા ં "પીએમ વિનિધ" પોટ�લના બીટા 

સંકરણની શ%આત કોણે કરાવી – к�"#�$ -�e�+¡� H�� 

H&2� Hy�+2�� +�_�'�. �� Ã4��2ш�к� ��� 

45. ક��« સરકાર =ારા �ડgજટલ ટ�કનોલો� સોdVશુ�સની 

મદદથી વપરાશકતા�ઓને યોજના હ�ઠળ લાભ મેળવવા 

માટ� એક��ૃત )િુવધા �રૂ� પાડવા માટ� કV ુ પોટ�લ શ% 

કરાV ુ-  "U�
 E�����" 

46. પીએમ વિનિધ યોજના કયા શ% થઈ હતી - � i>�, ���� 

47. પીએમ વાિનિધ પોટ�લ કયારથી શેર� િવC�તાઓ પાસેથી 

લોનની રસીદ માટ� અર�ઓ વીકારવાTુ ં શ% કVુ� - � 

i4G�R-2020[�  

48. Sૂન-૨૦૨૦મા ંUNની ર�ફy�ુ એજ�સી =ારા કયો અહ�વાલ 

રSૂ કરાયો - ��W�� ��E[��U* ��� H-���G-����  

49. UNની ર�ફy�ુ એજ�સી િવjમા ં િવથાિપત Íગનેા 

અહ�વાલ 8જુબ વષ� 2019મા ં નવા ક�ટલા લોકો 

િવથાિપત થયા - �.� к��� 

50. UNના વત�માન મહામ�ંીTુ ં નામ જણાવો - 
"'�"$� 

X4'��+ 

51. Sૂન-૨૦૨૦મા ં કઈ વદ�શી ટોરિપડો િસટમ ભારતીય 

નૌકાદળમા ંશામેલ કરવામા ંઆવી - ��.$ 

52. પાણીમા ં \વાસ કર� શકતો એક \કારનો બોnબ ક� B 

ZુRમન જહાજ ક� સબમ�રનના પડખામા ં મો�ંુ કા�ુ ં પાડ� 

તેને  બૂાડ� શક� તેને �ુ ંકહ�વાય છે - '���U��  

53. ભારતની ટોરિપડો િસટમ કોણે િવકસાવી છે - T�y�"+ 

T�+]2 
"� ���G�"' G�&���'�.  

54. રા���ય �કડા �દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - 29 

i>� 

55. ભારતમા ં \િત વષ� ૨૯ Sૂનના રોજ રા���ય �કડા 

�દવસ કોની યાદમા ં ઉજવાય છે - 8�. 8ш��*]�# 

-�G��%&+ 

56. રા���ય �કડા �દવસ ઉજવવાનો હ�e ુ જણાવો - 

+��}qк-`�[µк `$�q� H�� ���* ^����� 

äк��g��   >�к� ��ш� J4������ mX:�* G����  

57. રા���ય �કડા �દવસનો \થમ \ારંભ જણાવો - ��� 

i>� ���� 

58. ભારતીય �કડાઓના િપતા તર�ક� કોણ ઓળખાય છે - 

8�y�+� 8ш��*]�# -�G��%&+   

59. અરદ�શર કોટવાળનો જ�મ �દવસ જણાવો – 29 i>�-

1796 

60. અરદ�શર કોટવાળનો જ�મ કયા પ�રવારમા ંથયો હતો – 

U��+� UT���� �4�* 
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   DATE : x�-��-����

1. 8����7� ��.& к�$�1 $�q�� (H��q +-�$)   

વડા\ધાન �ી =ારા Pહ�રાત : દ�શભરમા ં 80 કરોડ લોકોને 

નવેnબર 2020ના Íત )ધુી એટલે પાચં મ�હના )ધુી 

િવના8dૂયે અનાજ અપાશે 

 

y* H��q $�q�� 
' 
 cG�"+  

� \િત 0યNOત માિસક પાચં �કલો મફત ઘª અથવા ચોખા 

અને પ�રવાર દ�ઠ એક �કલો દાળ અથવા કઠોળ 

� 1,50,000 કરોડ %િપયાના �ુલ ખચ} ગર�બોને મફત 

અનાજ અપાશે 

� 90,000 કરોડ %િપયાનો વધારાનો બોજ સરકારના માથા 

પર 

� 50,000 કરોડ %િપયાનો ખચ� sામીણ ભારતમા ંરોજગાર� 

માટ� થઈ રwો છે 

�� ��ш� �� ��ш�к��2 

� સરકાર વન નેશન વન ર�શન કાડ� યોજના પર કામ કર� 

રહ� છે Bનો લાભ માઈs�ટ વક�સ�ને થશે.  

� દ�શ વન નેશન વન ર�શનકાડ�ના Vગુ તરફ આગળ વધી 

રwો છે અને તેના કારણે બીP રા`યોમા ં રોજગાર માટ� 

જતા ગર�બ �િમકોને મોટો લાભ થશે. તેઓ દ�શમા ંગમે 

]યા ંપોતાના ર�શનકાડ�ની મદદથી અનાજ મેળવી શકશે. 

2. ��¹ >к : X4q��* J4����+µ'.�� 94GU�* *�.к� 8�y�+� 

T-��?4 U������ ¾4�� 71 �;2 �'� ��¹ >к  

к�$2к�� : 1લી Sુલાઈ 2020 થી ૩ વષ� માટ� 

� lજુરાત VિુનવિસQટ�- અમદાવાદ 

3. �+lY : �+��G -�ZEU'G H������� к���� -�ZEU'G�� 

��ш�� +r8[ oG�K� &ºк *�. �³ i>�[� к�$2�* 

(`��c$) 

���* H�� oG�K� G����� 8T_$� : 

અમદાવાદની િસિવલ હોNપટલની ૧,૨૦૦ બેડ કોિવડ 

હોNપટલમા ં દ�શની સૌ\થમ [લાઝમા બે�ક ૨૪ મી Sૂનથી 

શ% કરાઈ. 

� �ડપાટ�મે�ટ ઑફ ઇnVનુો�હમેટોલો� અને ¾લડ 

�ા�સફyઝુન (IHBT) =ારા અ�ન મશીન મારફતે 

કોિવડના સાPં થયેલા ં દદ¶ઓને [લાઝમા ડોનેટ કરવા 

માટ� \ો]સા�હત કરવામા ંઆવે છે.  

� [લાઝમા લેતી વખતે ડોનરTુ ં એ��ટબૉડ� C�િનtગ ટ�ટ 

પણ કરવામા ંઆવે છે.  

� કોરોના 8Oુત થયેલા ંદદ¶મા ંએ��ટબૉડ� ડ�વલપ થાય તેTુ ં

જ [લાઝમા લેવામા ંઆવે છે.  

� આ [લાઝમામા ં કોરોના વાઇરસ સામેની એ��ટબૉડ� હોય 

છે. આ એ��ટબૉડ� સાP થયેલા ંદદ¶ના શર�રમાથંી કાઢ�ને 

કોરોનાsત દદ¶ના શર�રમા ંદાખલ કરવામા ંઆવે છે. 

4. �$���к. UY�* (U$�2��1)  

^'�'�U q ��GO4� +À� к��� mU���K �$���к. UY�*[� 

���������� ¿ :6���U1 

� ઘટાટોપ અને ઘનઘોર જગંલ બનાવવા માટ� સામા�ય 

ર�તે વષÉ લાગી Pય છે. આ માટ� રોપાઓના Pતની 

પસદંગી ઉપરાતં તેની Pળવણી પણ મહ]વની બની રહ� 

છે.  

� આગામી �દવસોમા ં પાટનગરમા ં રા`ય સરકાર� આ માટ� 

એક અલગ જ મેથડથી f�ૃારોપણ કરવાનો િનણ�ય લીધો 

છે. B પmિતTુ ંનામ િમયાવાક� છે.  

?4� �� �$���к. UY�*  

� િમયાવાક� એક ટ�કનીક છે, B Pપાનના વનપિતશા¥ીએ 

િવકસીત કર� છે.  

� એવો દાવો કરવામા ં આવી રwો છે ક�, આ પ�ધિતથી 

f�ૃારોપણ કરવામા ંઆવે તો B તે રોપાનો sોથ સામા�ય 

કરતા ૧૦ ગણો વu ુથાય છે.  

� f�ૃારોપણ પણ સામા�ય કરતા ૩૦ ગ� ુવu ુથાય છે.  

� િમયાવાક� પmિત દ�શના પિ�મ બગંાળ ઉપરાતં તેલગંાણા 

Bવા રા`યોએ અપનાવી છે અને તેમા ં સા% પ�રણામ 

મ�Vુ ંછે.  
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� હવે lજુરાતમા ંઆ પmિતથી f�ૃારોપણ કરવામા ંઆવશે. 

આગામી �દવસોમા ંવનમહો]સવ યોPશે. Bમા ંગાધંીનગર 

gજdલામા ં ૮ લાખથી પણ વu ુ f�ૃોTુ ં વાવેતર કરવાનો 

Íદાજ છે.  

� િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

5. 9:�; �\��·$к�1 $�q�� : X4q��* +�к�� (9:�;)  

� G�): રા`યના આ�દવાસી વસિત ધરાવતા ૧૪ gજdલાના 

વન બuં ુખે તૂોનો સમાવેશ  

$�q�� ��ш� : 

� આ યોજના હ�ઠળ ખે તૂને એક એકરમા ં ઉગાડવા માટ� 

)ધુાર�લી Pતના શાકભા�, મકાઈના rબયારણ, ખાતરમા ં

૪૫ �કલો V�ુરયા, ૫૦ �કલો એનપીક� તથા ૫૦ �કલો 

એમોિનયમ સdફટની �કટ આપવામા ં 

આવે છે. 

� х�+ : આ�દવાસી ખે તૂો માટ�ની યોજના 

6. к���ZL+� : )��*�� 8[ к����� ��ZL+� - к���ZL+��� 

DCGI V��� ����$ U�.61�� �i>�. (+�ш���)  

� к�U�� : ભારત બાયોટ�ક, હ�દરાબાદ  

� Sુલાઈ 2020થી પર��ણનો \ારંભ : 

� DCGI, `��c$ �7�G$�� G�G�K��. : 

H"$ ���* : 

� વેNOસનTુ ં Sુલાઈથી જ માનવીઓ પર પર��ણ કરવામા ં

આવશે.  

� સાસ� સીઓવી-૨ ��નને �ણૂ ે ખાતેની NIVમા ં અલગ 

કરવામા ંઆ0યો હતો અને વેNOસન માટ� ભારત બાયોટ�કને 

આ વાઈરસ આપવામા ંઆ0યો હતો.  

� ભારત બાયોટ�કની BSL-૩ એટલે ક� બાયો સેફટ� લવેલ 

ખાતે તેને તૈયાર કરાઈ છે.  

� DCGI તેમજ આરો�ય મ�ંાલય, સે��લ ��સ ટા�ડડ� 

ક��ોલ ઓગ}નાઈઝેશન તેમજ આરો�ય અને પ�રવાર 

કdયાણ મ�ંાલય =ારા પહ�લા અને બીP તબKામા ં તેTુ ં

માનવ પર��ણ કરાશે.  

ICMR , NIV �� +�[� �.�� *\$�� к��R  

� દ�શમા ં બનાવાયેલી આ પહ�લી વેNOસન છે. B ICMR 

તેમજ NIVની સાથે મળ�ને તૈયાર કરાઈ છે. 

� DCGI :�ગ ક��ોલર જનરલ ઓફ ઇ��ડયા 

7. UNFPA : �\�Wк �E*��� ZE[�*-���� H-���G (m*�$ 

)��)��) 

)��*�� ZE[�* : 

� ભેદભાવના કારણે દર વષ} 12-15 લાખ બાળક�ઓ 

લાપતા થાય છે  

� િવjભરમા ંછેdલા ં50 વષ�મા ં14.26 કરોડ મ�હલા લાપતા 

થઈ, Bમાથંી �ીP ભાગની એટલે ક� 4.58 કરોડ મા� 

ભારતની છે.  

���* : äк��к.$ �T-*� : 

� Vએુનના લેટ�ટ �રપોટ� 8જુબ લાપતા મ�હલાઓની સ¦ંયા 

ભારત અને ચીનમા ંસૌથી વu ુછે.  

� Vએુનએફપીએના વૈિjક વસતીની Nથિત 2020 �રપોટ�મા ં

જણાવાVુ ં છે ક� 50 વષ�મા ં લાપતા મ�હલાઓની સ¦ંયા 

બમણી થઈ ગઈ છે.  

� 1970મા ંઆ �કડો 6.10 કરોડ હતો, B 2020મા ં14.26 

કરોડ થઈ ગયો.  

� 2020 )ધુીમા ંભારતમા ં 4.58 કરોડ અને ચીનમા ં 7.23 

કરોડ મ�હલાઓ લાપતા થઈ.  

� \)િૂત પહ�લા ં ક� પછ� Pિત પર��ણના કારણે લાપતા 

બાળક�ઓની સ¦ંયા પણ �રપોટ�મા ં સામેલ છે, B 8જુબ 

2013 થી 2017 વ|ચે ભારતમા ં ÍદાB 4.60 લાખ 

બાળક�ઓ દર વષ} જ�મ સમયે લાપતા થઇ.  

� �ુલ લાપતા બાળક�ઓમાથંી ÍદાB બે eતૃીયાશં ક�સો 

અને જ�મ સમયે થતા ંમોતના એક eતૃીયાશં ક�સો Pિત 

પર��ણ સાથે જોડાયેલા છે.  

� Pિત ભેદભાવના કારણ ે (જ�મ �વૂ}) Pિત પર��ણના 

કારણે Zુિનયાભરમા ંદર વષ} લાપતા થતી ÍદાB 12 થી 

15 લાખ બાળક�ઓમાથંી 90-95 ટકા ભારત અને ચીનની 

હોય છે.   

� UNFPA: The United Nations population Fund / 

United Nations Fund four population Activities 

8.  T�� ��ш�; : x� i>�       (�) +��ш$G �T�$� �� 

(�) “
E'���R� ��" (G� 4�- T��+) 

30 i>��, +� ��W�� “
E'���R� ��" (G� 4�- T��+)�� 

eq�1� [�$ ��.  
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� જગતભરમા ં દર ૩૦ Sૂને “એટ�રોઈડ ડ�"ની િવિશ�ટ 

ઉજવણી થાય છે.  

� ૩૦ Sૂન ૨૦૨૦નો “એટ�રોઈડ ડ�" િવjનો છÑો 

એટોરોઈડ ડ� હશે.  

� સ¤ંા ધરાવતો એટ�રોઈડ �Ðૃવીથી Zૂરના Íતર�થી પસાર 

થવાનો છે, `યાર� બીજો એટ�ર�ઈડ (૧૯-એસી૩) ૧ 

Sુલાઈ, ૨૦૨૦ના રોજ �Ðૃવીથી ઘણે Zૂરના Íતર�થી 

પસાર થવાનો છે. 

� ૩૦, Sૂન-૧૯૦૮ના રોજ સાઈrબ�રયામા ંe�ુlુકા નામના 

િવરાટ લEsુહની \ચડં ઉP�થી આઠ કરોડ f�ૃો બળ� 

ગયા ંહતા. 

к��� $���� eq�1� : 

� e�ુlુકા એટ�રોઈડ ઘટના Íતર�� સશંોધનના 

તાBતરના ઈિતહાસમા ં ઘણી નવી હતી. સાથોસાથ 

e�ુlુકા એટ�રોઈડ પણ ખગોળશા¥ીઓ માટ� નવો હતો.  

� e�ુlુકા નામના િવરાટ લEsુહની અિત \ચડં ઉP�થી 

સાઇrબ�રયામા ંતા. ૩૦, Sૂન-૧૯૦૮ના રોજ ૨૧૫૦ ચોરસ 

િવતારમા ંલગભગ આઠ કરોડ Bટલા ંf�ૃો બળ�ને ભમ 

થઈ ગયા ંહતા.ં  

9. q" T�� ��ш�; : 30 i>� 

+���* +��к : +���*к�� к�$�1N q" – 30 i>�- ���� 

H�+�� – �³ g�E'- ����  

� આB 8ુબંઈમા ંપહ�લી કાપડ િમલ થાપનાર સર �દનશા 

માણેક� પીટ�ટ અને \િસm સગંીતકાર બેલડ� કdયાણ�-

આણદં� પૈક�ના કdયાણ�ભાઈનો જ�મ�દવસ અને 

દાદાભાઈ નવરો�ની ��ુયિતિથ.  

� કdયાણ�ભાઈનો જ�મ ક|છના �ુ�દોડ� ગામે થયો હતો.  

� િપતા ક�રયાણા અને અનાજના 0યવસાય માટ� 8ુબંઈ 

થાયી થયા હતા.  

� મરાઠ�-lજુરાતી વાતાવરણમા ં ઉછર�લા કdયાણ�ભાઈએ 

તેમના ભાઈ આણદં� સાથે કdયાણ� વીર� શાહ 

નામની ઓરક��ા શ% કર� હતી.  

� કdયાણ�ભાઈને તેમના ભાઈ સાથે 1954મા ં નાગીનથી 

બોrલfડૂમા ંબેક2 ૂમ�યો અને �ફdમી Zુિનયાની સફર શ% 

થઈ  

� કાર�કદ¶ દરિમયાન 250થી વu ુ �ફdમોમા ં સગંીત 

આપનાર કdયાણ�ભાઈએ �હમાલય ક� ગોદ મૈ, બૈરાગ, 

જબ જબ Yલ ખીલ,ે હાથ ક� સફાઈ, કોરા કાગઝ, ઉપકાર, 

િવધાતા, ગગંા ક� સૌગધં, સ|ચા Sૂઠા, ધમા�]મા, 

સરવતીચ«ં, ડોન, �ુરબાની, 8કુ9ર કા િસકંદર, 

લાવાર�સ, િ�દ�વ વગેર�નો સમાવેશ થાય છે.  

+"�� :  

� કdયાણ�ભાઈને સગંીત સાધના િસને nVrૂઝક એવોડ�, 

સગંીતનો નેશનલ એવોડ� અને પ&�ી પણ એનાયત થયો 

હતો.  

� કdયાણ�ભાઈTુ ં24 ઓગટ 2000ના રોજ અવસાન થVુ ં

હe ુ.ં  

અગ યના નો અને તેના ઉ રો (૩૦-૦૬-૨૦૨૦) 

1. વડા\ધાન�ી મોદ� =ારા ૩૦મી Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ 

કરવામા ં આવેલી Pહ�રાત 8જુબ દ�શભરમા ં 80 કરોડ 

લોકોને આગામી ક�ટલા મ�હના )ધુી િવના8dૂયે અનાજ 

અપાશે – U��] 

2. વડા\ધાન�ી મોદ� =ારા ૩૦મી Sૂન-૨૦૨૦ના રોજ 

કરવામા ં આવેલી Pહ�રાત 8જુબ દ�શભરમા ં 80 કરોડ 

લોકોને °ા ં )ધુી િવના8dૂયે અનાજ અપાશે - ���I&� 

������ �* �4��  

3. \ધાનમ�ંી ગર�બ કdયાણ યોજના Íતગ�ત \િત 0યNOત 

માિસક િવના8dૂયે અનાજનો ક�ટલો જÐથો આપવામા ંઆવે 

છે – U��] TкG� ^� H[�� ]�х� H�� UT���� �.v 


к TкG� ��� H[�� кv�� 

4. \ધાનમ�ંી ગર�બ કdયાણ યોજના Íતગ�ત નવેnબર 

2020ના Íત )ધુી ક�ટલા %િપયાના ખચ} ગર�બોને મફત 

અનાજ અપાશે – z. �,��,��� к��� 

5. વન નેશન વન ર�શન કાડ� યોજનાનો લાભ કોને મળશે - 

�R�"' �к2+2 

6. \ધાનમ�ંી ગર�બ કdયાણ યોજના Íતગ�ત નવેnબર 

2020ના Íત )ધુી ગર�બોને મફત અનાજ આપવાથી 

ક��« સરકાર પર વધારાનો ક�ટલો બોજ પડશે – z.��,��� 

к��� z�U$�  

7. Sૂન-૨૦૨૦મા ં lજુરાત VિુનવિસQટ�ના �ુલપિત તર�ક� 

કોની �ણ વષ� માટ� િનમ�કૂ કરાઈ– 8�. T-��?4 U���� 

8. lજુરાત VિુનવિસQટ�ના �ુલપિત તર�ક� �નુ: �ણ વષ� માટ� 

િનમ� ૂકં પામેલા \ો. �હમા�ં ુ પડંoાનો કાય�કાળ °ા ં

)ધુીનો રહ�શે - �G� i4G�R ����[� 3 �;2 �'� 
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9. િસિવલ હોNપટલ અમદાવાદની કોિવડ હોNપટલમા ં

દ�શની સૌ\થમ [લાઝમા બãક °ારથી કાય�રત થઈ - *�. 

�³ i>�-����  

10. IHBTTુ ંિવeતૃ નામ જણાવો – |IJ4�� T-�'�G�N 
"� 

�G� F�"+y� 4K�  

11. આગામી સમયમા ંગાધંીનગરમા ંઘટાટોપ જગંલTુ ંસhન 

કરવા કઈ Pપાનીઝ પmિતથી f�ૃારોપણ થશે - 

�$���к. 

12. f�ૃારોપણ માટ�ની િમયાવાક� પmિત કોણ ેિવકસીત કર� છે 

- mU���� ��EU�*ш�Ç�
  

13. િમયાવાક� પmિતથી f�ૃારોપણ કરવામા ંઆવે તો B તે 

રોપાનો sોથ સામા�ય કરતા ક�ટલા ગણો વu ુથાય છે - 

�+  

14. િમયાવાક� પmિતથી f�ૃારોપણ કરવામા ં આવે તો 

f�ૃારોપણ સામા�ય કરતા ક�ટલા ગ� ુવu ુથાય છે - 30  

15. િમયાવાક� પmિત દ�શના કયા રા`યોએ અપનાવી છે - 

U�� &���� *[� *�G���1�  

16. lજુરાતના આ�દવાસી વસિત ધરાવતા gજdલાના વન 

બuં ુ ખે તૂો માટ� કઈ યોજના અમલી છે – 9:�; 

�\��·$к�1 $�q�� 

17. �ૃિષ વૈિવ�યકરણ યોજના હ�ઠળ ખે તૂને એક એકર માટ� 

ક�ટલા �કલો V�ુરયા, એનપીક� તથા એમોિનયમ સdફટની 

�કટ અપાઈ છે – HO4_� 45 50 50 

18. ભારતની \થમ કોરોના વેNOસન-કોવેNOસનને કોના =ારા 

માનવીય પર��ણની મSૂંર� અપાઈ - DCGI, к�"#�$ 

`��c$ �7�G$ 

19. ભારતની \થમ કોરોના વેNOસન–કોવેNOસન ક� Bને DCGI 

તથા ક��«ીય આરો�ય મ�ંાલય =ારા માનવીય પર��ણની 

મSૂંર� અપાઈ તે કઈ કંપનીએ બનાવી છે - )��* 

&�$�'�к, -����&��  

20. ભારતની \થમ કોરોના વેNOસન–કોવેNOસનને DCGI તથા 

ક��«ીય આરો�ય મ�ંાલય =ારા °ારથી માનવીય 

પર��ણની મSૂંર� અપાઈ - i4G�R ����[� 

21. DCGITુ ં િવeતૃ નામ જણાવો - �� к"F�G� q��G 

gy |k"�$� 

22. UNFPAના વૈિjક વતીની Nથતી-2020ના અહ�વાલ 

અTસુાર ભારતમા ં ભેદભાવના કારણ ે દર વષ} ક�ટલી 

બાળક�ઓ લાપતા થાય છે - ��-�� G�х  

23. UNFPAના વૈિjક વતીની Nથતી-2020ના અહ�વાલ 

અTસુાર િવjભરમા ં છેdલા ં 50 વષ�મા ં ક�ટલી મ�હલા 

લાપતા થઈ - �³.�� к���  

24. UNFPAના વૈિjક વતીની Nથતી-2020ના અહ�વાલ 

અTસુાર િવjભરમા ં છેdલા ં 50 વષ�મા ં 14.26 કરોડ 

મ�હલા લાપતા થઈ Bમાથંી ભારતની ક�ટલી મ�હલાઓનો 

સમાવેશ થાય છે - ³.�� к���  

25. UNFPATુ ંિવeતૃ નામ જણાવો - United Nations Fund 

four population Activities 

26. સોિશયલ મી�ડયા ડ� °ાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - x� i>� 

27. સમs િવjમા ંલEsુહ �દવસ °ાર� મનાવવામા ંઆવે છે 

- 30 i>� 

28. િવjમા ં૩૦ Sૂન ૨૦૨૦ના રોજ ક�ટલામો “એટ�રોઈડ ડ�" 

(લEsુહ �દવસ) મનાવવામા ંઆ0યો – ��� 

29. \િસm સગંીતકાર બલેડ� કdયાણ�-આણદં� પૈક�ના 

કdયાણ�ભાઈનો જ�મ °ાર� થયો હતો – 30 i>�- ���� 

30. 8ુબંઈમા ં પહ�લી કાપડ િમલના થાપક કોણ હતા - +� 

T��ш� �1�кN U�'.'  

31. સગંીતકાર કdયાણ�ભાઈનો જ�મ °ા ં થયો હતો - 

к���� 94"���. ���  

32. સગંીતકાર કdયાણ�ભાઈને તેમના ભાઈ સાથે કયા 

વષ�મા ં નાગીનથી બોrલfડૂમા ં બેક2 ૂ મ�યો હતો – �;2 

���³ 

33. સગંીતકાર કdયાણ�ભાઈને °ા મહ]વના એવો ્�સ મ�યા 

છે - +���* +���� �+�� IJ >%Kк 
���2, +���*�� 

��ш�G 
���2 H�� U���  

 


